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নারায়ণং নমস্কত্য নরঞচেব নরোত্তমম্ | 

দেবীং সরম্থতীঞ্চেব ততো! জরমুদীরয়েৎ ॥ 
জনমেজর উবাচ। 

টির টু নহি 4 তমপ্রতিমমর্টোীজোবলবীধ্যপরা ক্রমঘ্। 
হতং দেবত্রতং শ্রুত্বা পাঞ্াল্যেন শিখগ্ডিনা ॥১॥ 
ধুতরা ্ টস্ততো৷ রাজা শোকব্যাকুললোচনঃ | 
কিমচেক্টত বিপ্রর্ষে! হতে পিতরি বীর্যবান্ ॥২॥ (ঘুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী * 
আশুতোষ ইতি বিশ্ববিশ্ুতে। নেশ । তুমি চিরার্চনাদপি। 

ত্রীণি দেব! নম়নান্যপি শ্রনন্ নেক্ষসে চ নিজভক্তদুদ্দশাম্ | 
অবিবরে বচসো মূন্সস্তথ। ভব্নি নাপ্যপরেন্দ্িয়গোচরঃ | 

অসি চ বেদনিবেদিতবৃন্তিভাক্ ভদিহ ভেহ্ধিগমে বদ বর্ম কিম্॥ 

অথ ভীম্মপর্ষবোপান্ত্যাধ্যাঘে ভীম্মপতননস্থরং দুধ্যেধনাদেশাদ্ছুঃশাসনস্তা োথাশ্থিক- 

গমনেন সথচিতৎ দ্রোনপর্ষারভভে জনমেজয় উবাচ তমিতি। হে বিপ্রর্দে! বৈশম্পায়ন। 

(১)...ব্লবীধ্যসমস্থিতম্.. বা। (২).'শোকব্যাকুলচেতনঃ|  কিমনুর্বত' পি। * 

অস্থ কিল দ্রোবপর্বণঃ প্রথমাবধি বহুদূর খাবন্বীলকণ্ঠরুতা টাক! নোপলভ্যতে | তভশ্চেতঃ 

পরমীদূশো! ভারতকৌমুগ্যাট শীর্দলেখো ন দেয়ঃ। 



্ ৃ মহাভারতে | দোঁণ_. 

.যস্ত পুত্রো হি ভগবন্! ভীগ্ম্রোণমুখৈ রখেঃ | 
পরাজিত্য মহেঘা সান্ পাগুবান্ রাজ্যমিচ্ছতি ॥৩| 

তশ্মিন হতে তু ভগবন্! কেতৌ সর্ববধনুক্মতামূ। 
বদচেষ্টত কৌরব্যস্তন্মে ক্রহি তপোৌধন ! ॥8| 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

নিহতং পিতরং শ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রো৷ জনা ধিপঃ। 

লেভে ন শান্তি, কৌরব্যশ্চিন্ত।শোকপরায়ণঃ ॥৫ 
তস্য চিন্তয়তো। ছুঃখমনিশং পাধিবন্য তৎ। 

আজগাম বিশুদ্ধাস্ম। পুনর্গাবল্গণি স্তদ] ॥৬| 

পিতরি পিতজোটভ্রাতরি ভীম্মে, হতে সতি, তত: বীষ্যবান্ রাছজেন বৃদ্ধ প্রব্তননিবন্তনষোঃ 
শক্তিমান, রাজ। ধৃতরাষ্্, তম অপ্রতিনা নিরুপমাঃ সব্ধমধাবসায়। এছন্টেভঃ বলং দৈহিকী 

শৃক্তিঃ বীত্যং মানসিকী শি: পরাক্রমশ্ঠ পরাভিভবনসামর্থা, তে যল্ তস্, দেবানাগিব ত্রত; 

শৌচাচার।দৌ কঠ্টোরনিয়মে। যস্ত তম্, অথব। দেবে ব্রত" পূজাদিনিরগে। যঙ্স তিৎ ভীম্মম, 

পাঞ্চালোন পাঞ্চালরজদ্পদপুত্রেণ শিখগ্রিন, হতম্। শ্রুহা, শ্কেন বাকুলে বিকলে পোচিনে 

যস্য স তাদুশঃ সন, কিম, এচেষ্টত অকরো ॥১--২| 

যস্যেতি। পুজে| ছুধ্োধনঃ | ভীম্মছোণমুখৈজীমদেণদিভিত রথে; রখিডি | ইফন 

বাখান্ অস্তরতি পিঁপতি আনেনেতি ইঘাসে। ধ্ঃ মহন্ত ইধাস। যেযা” তান ॥৩। 

তশ্বিন্িতি। তন্মিন্ ভীষ্মে। কেতে ধ্বজে। কৌরব্যো ধৃরাইঃ 19 

নিহতগিতি। পিতর পিভৃপবার* জোষ্ঠতাত* ভীম্মম || 

তন্তেতি। ত্ত ধৃতরাষ্্সান্সিকে | গবল্নস্তাপতামিতি গ।বল্গণিঃ মঞ্চ | 

জনমেজয় বলিলেন--্রন্ষধি ! (বৈশম্পায়ন !) অতুলনীর অধাবসায়, 

তেজ, বল, বীর্ধা ও পরাক্রমশালী ভীম্ম নিহত হইলে, দ্রপদপুত্র শিখন্তী 

তাহাকে বধ করিয়াছেন উহা শুনিয়। শোকে আকুলনয়ন হইয়া! শক্তিশালী 

রাজ। ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন ? ॥১-১। 

ভগবন্! যাহার পুত্র ছুর্যোধন ভীগ্ম ও দ্রোণগ্রভৃতি রথিগণদ্বারা মহা- 

ধন্রর্দর পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া রাজালাভ করিবার ইচ্ছা করিতেন ॥৩॥ 

ভগবন! তপোধন ! সমস্ত ধন্ুদ্ধরের মধো ধ্বজন্বরূপ ভীম্ম নিহত হইলে, 

ধৃতরাষ্ট্র যাহ! করিলেন, তাহা! আপনি আমার নিকট বলুন? ॥৪॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- মহারাজ! কৌরবনন্দন রাঁজা ধৃতরাষ্টর জ্যোষ্ঠতাঁত 

ভীম্মকে নিহত শুনিয়া চিন্তান্বিত ও শোৌকাঁকুল হইয়া শান্তিলাভই করিতে 

পারেন নাই ॥৫॥ 



পর্ববণি প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | ৩ 

শিবিরাৎ সঞ্য়ং প্রাপ্ত নিশি নাগাহ্বয়ং পুরমূ। 

আম্িকেয়ো মহারাজ ! ধৃতরাস্ট্রোইম্বপৃচ্ছত ॥৭ 
শ্রত্বা ভীদ্মান্ত নিধনম প্রহ্ৃষউমন1 ভূশম্ 
পুত্রাণাং জয়মাকাও্ষন্ বিললাপাতুরো। ঘথা ॥৮॥ 

প্তরাষ্্ী উবাচ। 

সংশোচ্য তু মহাত্সানং ভীক্গাং টার | 

কিমকাঁধু? পরং তাঁত! কুরব? কাঁলাচোদিতা 

তন্মিন বিনিহাতে শুরে স্ুছুদ্দর্ষে মহৌজপি | 
কি'নুষ্িৎ কুরবোহকা্ুনিমগ্রাঃ শোকসাঁগরে ॥১০। 
তছুদীর্ঘৎ মহৎ সৈন্যং ভ্রেলোক্যস্তাপি মঞ্তীয় ! | 
ভগ়মুৎপাঁদার়েভীব্রং পাগুবানাং মহাম্মনান্ ॥১১। 

রী 

শিবিরাদিতি। শিবিরাং কুরুঙ্গেত্রস্থাং। নাগাহবয়, হস্তিন/গ্যম্ || 

শত্তি। বিললাপ ধৃতরাষ্ট ইতা্গবৃ্তি। আতুরে। রোগাদিনা পীড়িত ॥৮। 

সপশোচোতি। হে তা বহস সঞ্চয়! কালচোদিত। দৈব্রেরিতাঃ ॥৯] 

বাগ্রস্থাদক্তম্থমেব পুনরাহ তন্মিম্িতি। কি"ভম্ষিদিত্যেকম্বাবায়া গ্রন্থে ॥১০| 

রাজা ধুভরাষ্ট্র সেই ভীম্মবিনাশছুঃখ চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে 

নিশ্মালচিন্ত সঞ্চয় পুনরায় আগমন করিলেন ॥৬| 

মহারাজ! সপ্তয় করুক্ষেত্রের শিবির হইতে রাত্রিতে হস্তিনানগরে 

(ধুতরাষ্ট্রের নিকটে) আগমন করিলে, অন্বিকানন্দন ধৃতরাষ্্ী তাহার শিকট 

জিজ্ঞাস করালেন ॥৭। 

গৃত্রগণের জয়াভিলা যী ধৃতরাষ্ট্র ভীম্মের নিধনবৃত্তাস্ত শুনিয়। অন্ান্ত বিষগ্ন- 

চিন্ত হইয়। গীড়িতের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৮| 

ধৃতরাষ্্রী বলিলেন -'বংস সঞ্জয়! কৌরবেরা, ভয়ঙ্করপর ক্রমশালী ও 

মভাম্বা ভীষ্মের বিষয়ে বিশেষ শোক একাশ করিয়। পরে দৈবঞ্রেরিত হইয়া কি 

করিলেন ? ॥৯॥ 

মহাতেজা ও অতিদুদ্ধষ সেই বীর 'নহত হইলে, কৌরবেরা শোকসাগরে 

2 হইয়া কি করিলেন ? ॥১০। 

(৮).-"জয়মন্ধিচ্ছন্। '.*শুরে দুরাধর্ষে নানি 'ব।বরানি। (১১) -ব্রিলোক 

স্ঠ(পি-.পি। 



৪ মহাভারতে ডোৌঁণ__ 

দেবব্রতে তু নিহতে কুরূণাম্বষভে তদ! | 

যদকাধুর্ূ'পত্যস্তম্মমাচন্ষর সগ্ভর ! ॥১২। 
সঞ্জয় উবাচ। 

শুণু রাজনেকমন! বচনং ক্রবতে। মম 

বতে পুত্রান্তদাকা যৃষ্ঘতে দেবব্রতে স্বধে ॥১৩। 
নিহাতে তু তদ1 ভীল্গে রাঁজন্! সত্যপরাক্রমে | 

তাঁবকাঃ পাগুবেয়ীশ্চ প্রাধ্যায়ন্ত পৃথক পৃথক্ ॥১৪॥ 

বিন্ভিতাশ্চ প্রহক্টাশ্চ ক্ষত্রধম্মং নিশীম্য তে। 

স্বধশ্মাং নিন্দমানান্তে প্রণিপত্য মহাত্সনে ॥১৫॥ 

শয়নং কল্গয়ামাস্থভীক্মায়ামিততেজসে । 

সোপধাঁনং নরব্যা ! শরৈ? সন্নতপর্ববভি? ॥১৬॥ (ঘুখ্মকম্) 

তদিতি। উদদীণং ঘুদ্ধাযোগ্তম্, মহত্তৎ মহাস্মনা" পাগুবানাং সৈন্থ" কত ভ্রেলোক্যস্তাপি 

তীব্র ভয়মুংপাঁদরেং। অতে। মুসৈন্তানাম্পি ভয়োপাদনসন্ভব ইতি ভাব; ॥১১| 

দেবেতি। দেবব্রত ভীম্মে। খযভে শ্রেছে ॥১১। 

শর্িতি। পতিতশ্তাপি হতহাবশ্াস্তাবীৎ ভত ইত্রান্তমূ, মুখে যুদ্ধে ॥১৩| 

নিহত ইতি । প্রাধায়ন্থ অচিন্থয়ন্, পৃথক্ পৃথক বিষাদেশ আনন্দেন চ ॥১৪। 

বিশ্সিত। ইতি। বিশ্মিত। ভীগ্মদেহে পতিতখরাণা” নিরন্বরত্দর্শনাং। নিশাম্য 

সঞ্জয়! মহাত্স| পাগুবগণের সে যুদ্ধোগ্তত বিশাল সৈল্ ব্রিভুবানেরও 
গুরুতর ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে ॥১১॥ 

সগ্তয় ! কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম্ম নিহত হই তখন বাঁজারা যাহা করিলেন, 

তাহ। তুমি আমার নিকট বল" ॥১১॥ 

সপ্তয় বলিলেন_-রাজ1 ! ভীন্ম যুদ্ধে নিহত হালে, তখন আপন।র পুত্রের! 

যাহা করিলেন, তাহ। আমি বলিতেছি ; আপনি একাগ্রচিত্্ হইয়া শ্রবণ 

করুন ॥১৩॥ 

রাজা । যথার্থপর ক্রমশালী ভীম্ম নিহত হইলে আপনার পক্ষের যোদ্ধারা 

এবং পাগুবেরা পৃথক পৃথক্ ভাবে চিন্তা করিলেন ॥১৪॥ 

নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর কৌরবের! বিস্মিত ও পাগুবেরা আনন্দিত হইয়। 

(১৩). দেবন্রতে নৃপ!-পি, দেবত্রতে মৃতি-বা। (১৫) বিন্দিতাশ্চ প্রহষ্টাশ্চ 

গলস্শ্চ বিশাংপতে !|  জুগুপ্কামানাঃ পরম ৃত্রপন্্ বিশাপতে '--পি,নিশম্য 

তে...ব। (১৬) ভীম্মান্ামিতকম্মরণে : বানি। 
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বিধায় রক্ষাং ভীগ্মন্ত সমাভীষ্য পরম্পরম্ | 

অনুমান্য চ গাঙ্গেয়ং কৃত্বা। চাপি গ্রদক্ষিণম ॥১৭। 

ক্রোধসংরক্তনয়নাঃ সমবেত্য পরম্পরম.। 

পুনরষুদ্ধায় নির্জগ্ঃ ক্ষত্িয়া? কালচোদিতাঃ ॥১৮। (বুগ্ধকম। 
ততস্ত-ধ্যনিনাদৈশ্চ ভেরীণাঞ্চ টা 
তাঁবকাঁনামনীকানি পরেষাঞ্চ বিনির্ষঘুঃ ॥১১ 

ব্যারৃভেহর্যম্ণি রাজেন্দ্র! পতিতে সনি | 

অমর্ষবশমাপন্না; কাঁলোপহতচেতসঃ ॥১৩। 

অনাদৃত্য বচ; পথ্যং গাঙ্গেয়স্ত মহাম্মনঃ | 

নির্বুর্ভরতশ্রেষ্ঠ ! শব্ত্রাণ্যাদায় সর্ববশঃ ॥১১॥ (ধুথুকম) 

আলে(চা, তে কৌরবাঃ। ভে পাগুব।শ্চ, মহাম্মনে ভী্মাঘ। শহন? এনাম কল্পদামান্বথা- 

সম্ভব” গ্থাপনেন ॥১৫--১৭| 

বিপাষেতি। রঙ্গ" বিধাধ রঙ্িস্থাপনপটম গুপনিশ্মীথাদিন। | অন্যান সন্মান, গাঙ্গে" 

ভীম্গম। সমবেতা মিশা কালেন চোদিতা; প্রেরিতাঃ 1১৭ - ১৮] 

তি। তাবকানা, যোদ্ধ,ণাম অনীকাণি সৈল্ানি ১৯। 

বাবু ইতি। ব্যাবুন্তে টর্7 অধ্যম্ণি জথো।  জাঞ্গনীল্ন্ধে ভীগ্মে। 

বিপংপথে সাধু ঠতি পথ্যং রি সর্বশঃ সর্বন্মাদেশাহ 1১০-১১। 
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ন্গত্রি য়ধন্দের প্ধালে চন! | করিয় | এবং সেই নিজধন্মের নিন্দ। করিতে থাকিয়। 

মহা স্ব ভীষ্মকে গ্রণিপাত করিয়া সেই অমিততেজার জন্য নতপর্বব বাণসমুহদ্বারা 

উপ মর (বালিসের) সহিত শয্যা রচন! করিয়া দিলেন ॥১৫ --১৬। 

তৎপারে সেই ক্ত্িয়েরা ভীম্মের রক্ষাবিধান, তাহার গ্রুতি সম্মানগুদর্শন, 

তাহাকে প্রদক্ষিণ এবং পরস্পর আলাপ করিয়া, ক্রমে ক্রোধে আরক্তনয়ণ। 

পরম্পরমিলিত ও কালপ্রেরিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য শির্গত 

হলেন ॥১৭- ১৪। 

তাহার পর আপনার পক্ষের এবং পাগুবপন্ষের সৈন্টেরা তুর্যাধবনি ও 

ভেরীর শব্দের সহিত নির্গত হইতে লাগিল ॥১৯| 

ভরতবংশগ্রাধান ! রাজশ্রেষ্ট! স্র্য অস্ত যাইতে লাগিলে এবং ভীগ্ 

পতিত হইলে, দুই পক্ষের যে। দ্বারাই দ্ধ ও কলকলুধিতচিন্ত হইয়া মহাত্মা 

(১৮).- সম্বেক্ষ্য পরম্পরম্-' পি। (১৯) ভেীনা, _নিনদেন চ বাবরাশি। হী 

ব্যানুত্বেনি িবা। (২১) ভবরতত্রষ্ঠা: শঙ্বাণ্যাদাৰ সভ্বাইবা বরা নি। 



৬ মহাভারতে দোঁণ--. 

মোহাতব তু পুত্রস্ত বধাচ্ছান্তনবস্ চ। 

কৌরব্য। স্বত্যুনাহুতা%$ সহিতাঃ সর্বরাজভি? ॥২১। 

ভাজবয় ইবাঁগোপা বনে শ্বাপদসঙ্কুলে। 

ভূশমুদিগ্নমনসে। হীনা দেবব্রতেন তে ॥১২৩॥ 

পতিতে ভরতশ্রেষ্ঠে বভব কুরুবাহিনী | 
গ্যৌরিবাপেতনক্ষত্র। হীনং খমিব বায়ুন। ॥২৪॥ 
বিপন্নশস্েব মী বাঁক চৈবাসংস্কৃত। যথ। | 
আাস্তরীব মহাসেন! নিগৃহীতে পুরা বলো ॥২৫॥ 
বিধবেব বরারোহ। শুকতোয়েব নিন্নগ| | 

বুকেরিব বান রুদ্ধ। পুযতী হতবুখপা ॥২৬॥ (বিশেষকম) 
শরভাহতসিণহেব মহতী গিরিকন্দর1 | 

স| সেন] ভরতশ্রেষ্ঠে পতিতে জাহ্ৃবীন্ততে ॥২৭॥ 

| মোভাপিতি ! পুত্রশ্ত ছুযোধনন্তা | শান্থনবন্তা ভীম্মন্তা |২১। 

অজেতি। আজাশ্ছাগাশ্চ অবঘে। মেঘাশ্চ তে, আগোপ। পালকরভি ত15 1১৩| 

তিত ইতি! ভরহশ্রে্ঠে ভীক্ষে। ছোৌরাকাখম্। অপেতনক্ষর। তিবোভিততাব 

খমাকাশম্। বিপন্নানি নষ্াশিল্গানি অগ্ঞাঃ স।। অমাস্কৃত। ব্যাকরনস-হ্গারশগ্য! | রর 

হীতে বিধন! নিকছে, বলো বলিরাছে | বরারে!হ! উত্তমাঙ্গন| | নিষ্নগ। নদী । বুকৈ 
ব্যাদ্ববিশেষৈ,, পূনভী হপ্রিগা, হতে যুখপে। যুখপতিঘন্তা স। ॥১৩ ০৯ 

- 

ভীম্মের হিতবাকা আগ্রাহা করিয়া অন্্র লইয়। সকল দিক্ হইতে নির্গত 
হইলেন ॥১০--১১। 

মহারাজ! লাপনার পুত্রের মোহে এবং ভীষ্মের বধে সকল রাজার সহিত 

কৌরবগণকে যেন মৃভ্া আহ্বান করিল ॥১১॥ 

হিংস্রজন্তপরিপুর্ণ বনে পালকশৃণ্য ভাগল ও মেধগণের ন্যায় ভীম্মবিহীন 
কৌরবগণ অআন্থান্ত উদ্দিগ্রচিত হইয়। পড়িলেন ॥১৩। 

ভরতবংশশ্রেচ ভীঘ্ম পতিত হঈলে, কৌরবসেন।- নক্ষত্রবিহীন আকাশ, 

বায়ুশূগ্ত গগন, নষ্টশস্তা ভূমি, বাকরণসংস্কাররহিত বাকা, পুর্বকালে বিষু 
বলিকে বদ্ধ করিলে বিশাল অস্থুরসেনা, পতিবিহীন উত্তম স্ত্রী ও নদী এবং 

বনে বাদ্ররুদ্ধা ঘুথপতিরহিতা৷ হরিণীর ম্যায় হইয়া পড়িল ॥২৪---২৬। 

(২১) মোহান্তব সপুরন্য: 'ব। বর।নি। (২৫)-.-আন্রীব ঘথ। সেনা নিগৃহীতে নৃপে 

বলৌ--ব। বর|নি। 1১৭)-ভারতী ভরতশেগে--ব। বর নি। 
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বিশ্বগ্বাতহতারোহী নৌরিবাসীনম্মহীর্ণবে | 
বলিভি পাগুবৈঝীঁরৈর্লবলক্ষৈভূশাদ্দিতা ॥২৮। 
সা তদা কৌরবী সেনা ব্যাকুলাশ্বরথদ্িপ1 | 
বিপন্নভুয়িষ্ঠনরা কৃপণ! ত্রস্তমানস। ॥১৯। 

স্যাং ত্রস্তা নৃপতয়ঃ সৈনিকাশ্চ পৃথখিবাঁ় | 
পাঁতাল ইব মজ্জন্তে! হানা দেবব্রতেন তে। 

কর্ণ, হি কুরবোহস্মাধুঃ সর্বেব দেবব্রতোপমম, ॥৩০| 
সর্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠং রোচমানমিবাতিথিম্। 

বন্ধমাঁপদ্গতস্তেব তমেযামগমন্মনঃ ॥৩১॥ 

শরাভিতি । এরডেণ তদাখ্েন মহাজ্ন্তনা আভত সিংহে| সস্তা সঃ [গিব বন্দর প্রভা, 

"দরী তু কন্দরে! বা স্্ী" ইত্যঘব: | সা কৌরবী, বড়বেতাবুদ্তিঃ ॥+ 

বিষ্গিতি। বিষক্ সরবত আগতে। বাত বিষ্বগ্বাতে। বাত [তা তেন ভত আবোহ 

এবোভী যন্তা || পর্ধ" লক্ষ কৌরবপক্ষরূপ' পক্ষ যৈটৈ20২৮। 

সেতি। বিপন্ন। আহত ভগিঞজ। নর। বস্তা সা, কপণ। দীন আপীং ॥২৯| 

তশ্গামিতি। তল্যা সেনাঝাম্। অঙ্বাযুঃ স্বৃতবন্থ | যট্পাদোহধ শ্লোক? ॥৩০| 

সরব্বেতি। আপদগতস্তা বিপন্নস্ত জনস্ত মনত আভিথি' গুহাগতট বন্ধমিব এষা; বুধণা 

মন: কন সির শ্রে্টম্ রোচগ।ন” বীরশ্রিফ। পীপামানম্ত ত€ কর্থমগমহ ॥৩১। 

চার ভরতগশ্রেষ্ঠ ভীম্ম নিপতিত হইলে, সেই কৌরবসেন।--শর্ভ সিংহাকে 

ত করিলে বিশাল পব্বতগুহার ন্যায় হইয়। গেল ॥১৭॥ 

9৮৭ বীর ও লব্গলঙ্গ্য পাগুবের। অতান্ত গাড়ন করিতে লাগিলে, ঘুখি- 
বত্যায় আরোহী নিহত হইলে মহাসমুদ্রে নৌকার ন্যায় কৌরবসেন। বিপন্ন 

হইয়। পড়িল ॥১৮। 

হস্তী, অশ্ব ওরথ আকুল হইয়। পড়িলে এবং বহুসংখাক মানঘ বিপন্ন হঈলে, 

সই কৌরবসৈন্য তখন কাতর ও উদ্ধিগ্নচিন্ত হইয়। গেল ॥১৯॥ 

ভীম্ম ন। থাকায় সেই সেনাস্থিত বাজারা, নানাবিধ সৈনিকেরা এবং কৌরবের। 

নকলে ভীত হইয়। পাতালে যেন মগ্ন হইতে থাকিয়। ভীদ্মের তুলা পরাক্রমশালী 
কর্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥৩০॥ 

বিপন্ন লোকের মন যেমন গৃহাগত বন্ধুর প্রতি গমন করে, সেইরূপ ইহাদের 

5) বিঘগ্বাতাহ তি। রুগ্। "বু, বিষগ্বাতাহত। ক্ষুব্ধ!" ব, বিষগ্ব/তাহতিক্ষন্দ"" শি। 

২৯) স| তদাসীছ্ুশং সেন। "ব।বর| নি। 1৩০) কর্ণস্ত কুরবোহম্াধুঃ শি। 



৮ মহাভারতে দ্রোণ- 

ক্তুশ্তঃ কর্ণ কর্ণেতি তত্র ভারত ! পাধিবাঁঃ। 
রাধেয়ং হিতমস্মাকং সৃতপুত্রং তনুত্যজম ॥৩২। 
স হি নাধুধ্যত তদ! দশাহাঁনি মহাযশাঁঃ। 
সামাত্যবন্ধুঃ কথ বৈ তমাহ্বয়ত মা চিরম ॥৩৩॥ 
ভীম্মেণ হি মহাঁবাহুঃ সর্ববক্ষত্রস্ত পশ্যতঃ | 

রথেধু গণ্যমানেষু বলবিক্রমশালিযু ॥৩৪॥ 

সংখ্যাতোহদ্ধরথ কর্ণে। দ্বিগুণঃ সন্ নরর্ভঃ | 

রথাতিরথসংখ্যায়াং যোহগ্রণীঃ শুরসম্মতঃ | 

সান্তরানপি দেবেশান রণে যো যোদ্ধ,মুতৎসহেৎ ॥৩৫।॥ (ধুগ্মাকম) 

স তু তেনৈব কোপেন রাজন্! গাঙ্গেরমুক্তবান্। 
ত্বরি জীবতি কৌরব্য ! নাহ্ং যোতস্তে কদাচন ॥৩৬॥ 

চক্তশুরিতি। চক্রশ্ত উচ্চেরাছুভবুঃ | তন্তাছ? যুদ্ধে দেহতাগায়োদ্যতম্ ॥৩১। 

সইতি। আ| চির তদাহবানে বিলঙ্বং ম। কুরুত ॥৩৩| 

ভীক্ষেবেতি | রথে রথিযু। দ্বিগুণ সন্নপি অভিরথ্ন্যেতি শেষ | শরসম্মতঃ শুরতেন 

সর্যৈরভিমত:। উৎসে শরুবাং | যট্পাদোহর” শ্নোকঃ 0৩৪৩৫ | | 
সইন্ি। সকর্ণ;। গাচ্দিয় ভীক্মম্। কিমুক্তবানিত্যাহ তব্ীত্যাদি ॥5৬। 

মন সমস্ত অস্ধারিশ্রেষ্ঠ এবং বীরশোভায় শোভিত কর্ণের গ্রতি গমন 

করিল ॥৩১। 

ভরতনন্দন ! তখন রাজার কৌরবপক্ষের হিতৈঘী ও যুদ্ধে দেহতা গো ছ্যত 
রাধানন্দন কর্ণকে “কর্ণ। কর্ণ ।? বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন (৪ 

বলিলেন-) ॥৩৬২॥ 

মহাঁষশ। কর্ণ অনাত্য এবং বন্ধুবর্গের সহিত তখন দশ দিন যাবৎ যুদ্ধ 

করেন নাই। অতএব তাহাকে আহবান কর, বিলম্ব করিও না ॥৩৩। 

যিনি বীর বলিয়া সকলের অভিমত, এমন কি যিনি সমস্ত বীরের অগ্রগণ্য 

এবং যিনি সমরাঙ্গনে অন্রগণের সহিত দেবশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে 
পরেন, সেই নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ দ্বিগুণ অতিরথ হইলেও, রথ এবং অতিরথ গণন। 
করিবার সময়ে সমস্ত ক্ত্রিয়ের সমক্ষে বল ও বিক্রমশালী রথীদিগের গণনায় 

প্রবৃত্ত ভীম্ম সেই মহাবাহু কর্ণকেই অদ্ধরথ বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন ॥৩৪-৩৫। 

রাজা! কর্ণ সেই ক্রোধেই ভীম্মকে বলিয়াছিলেন-_-কৌরব ! আপনি 

জীবিত থাকিতে আমি কখনও যুদ্ধ করিব না ॥৩৬| 
স্পা ০০ আশিকি শিপ শপ শ টিপিপি শিট ইশ: অপি শা শক এ আপরশিলপাকলী | ০ সশাশী টি পি শীট 

(৩৫)...ত্িপ্তথঃ স রখধভঃ..পি। 



পর্ববণি প্রথমেহিধ্যায়ঃ | ্ 

তয় তু পাগুবেষেষু নিহতেধু মহাম্বধে | 

ছুর্যযোধনমনুজ্ঞাপ্য বনং ঘাস্তামি কৌরব ! ॥৩৭॥ 
পাগডবৈর্ব। হতে ভীম্মে তৃষি স্বর্গমুপেযুষি | 

হন্তন্ম্যেকরথেনৈৰ কুৎজান্ যান্ মন্যসে রথান্ ॥৩৮। 

এবমুভ্। মহারাজ ! দশাহানি মহাবশাঃ | 

নাধুধ্যত তদ। কণঃ পুত্রস্ত তব সম্মতে ॥৩১।॥ 

ভীক্সঃ সমরবিজ্ঞান্ত; পাগুবেয়স্য পাখিব ! | 
জঘান সমরে ঘোধানমংখ্েযপরাক্রমান্ ॥৪০॥ 

তশ্মিংস্ত নিহতে শুরে সত্যসন্ধে মহৌজসি 
তবৎন্ততাঁঃ কর্ণমন্্ার্ু স্তত্/কামা ইব প্লবম্ ॥8১।॥ 

তাঁবকাস্তব পৃত্রাশ্চ সহিতাঁঃ সর্বরাজভিঃ | 

হ1 কর্ণ ইতি চাক্রন্দন কালোইহ্যমিতি চাঁক্রবন্ ॥৪২। 

 তঘ্েতি। মভামুবে মহাথুদে। অন্ুজ্ঞাপা মদ্ধনগমনে অনুঙ্ঞা' কারনিতা। ॥৩৭1 

চি উপেতুণি গতে। রুজল্ান্ মর্ন্বান্ ॥৩০। 

বনিতি। পুত্র প্রাণ দ্োোধনলা, সম্মতে সক্মতো সতাম্ ॥৩)। 
£ 

নি 

ঢ) লি 

শ্ম হাত। 2 ধান বোন ॥১০| 

শ্মিন্িতি। তন্তকাম। নধাণিতি বেষ? প্রবং নৌবিশেষম্ ॥9১। 

আর আপনি মহাযৃদ্ধে পাগুব্গণকে বধ করিতে পারিলে, আমি ছুর্যো- 

ধনের অনুমতি লইয়। বনে যাইব ॥৩৭। 

পক্ষান্তরে পাগুবের। আপনাকে বধ করায় আপনি স্বর্গে গমন করিলে, 

আন যাহাদিগকে রী বলিয়। মনে করেন, আমি একরথেই তাহাদের 
সকলকে বধ করিব? ॥৩৮। 

মহারাজ! মহাষশ।| কর্ণ তখন এইরূপ বলিয়া ছুর্য্যোধনের সন্মতিক্রমে 

দশ দিন যাবৎ যুদ্ধ করেন নাই ॥৩৯ 
রাজা! জমরবিক্রমশালী ভীগ্ম যুদ্ধে (দশ দিন যাবৎ) পাগুবপক্ষের 

[ধারণবিক্রমশাশী যোদ্ধাদিগকে বধ করিয়াছেন ॥$০। 

৮৮ সত্য গ্রতিজ্ঞ ও মহতেজা ভীম্ম নিহত হইলে, নদীপারগমনাভিলাষী 

লোকেরা যেমন ভেল।র শ্মরণ করে, সেইরূপ আপনার পুত্রের! কর্ণের স্মরণ 
করিতে লাগিলেন, ৭১ 

(৩৮) হা হতে ব। জি পার্থৈপ্ যুবি-। নি। (5৯)  এবমু। মতাবাহু; ..ব। বরানি। 

(৪০)..-অসংখোরপররুন;--ব। বর।নি। (১২) ইত পরম্ এবং তে স্মহিরাদেষং স্মত- 

পুত্র, তন্তজম্। চুক্ুশ্ু সহিত। যোধাগ্তত্র তত্র মহাবলাঃ |" ইত্যবিকঃ ্লোকঃ বশি। 

৬7 ৫ 

গে 
সপ 



১০ মহাভারতে জ্রোণ+ 

জামদগ্যাভ্যনুজ্ঞাতম স্ত্রৈছ্বারপৌরুষম্। 
অগমমো। মনঃ কর্ণং বন্ধুমাত্যয়িকেঘিব ॥৪৩ 

সহি শক্তো রণে রাজন! ভ্রাতৃমন্্ান্মহাভয়াৎ। 

ত্রিদশানিব গোবিন্দঃ সততং স্রমহাযশা ॥88| 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
তথ তু সপ্ভীয়ং কর্ণং কীর্তযন্তং পুনঃ পুনঃ । 

আশীবিষছুচ্ছ স্য ধূতরাষ্রোহব্রবীদিদম্ ॥8৫॥ 
ধুতরা উবাচ । 

য্তাদ্বেকর্তভনং কর্ণমগমছদে৷ মনন্তদা | 

অথাপশ্যত রাধেয়ং সুতপুত্রং তন্ুুত্যজম্ ॥৪৬॥ 

তাবকা ইতি । তাঁবকান্থৎপক্গীঘাঃ সৈম্যাঃ। আক্জন্দন আহ্বয়ন, “জ্রন্দনে রোদ্নাহব|নে” 

ইত্যমরঃ | অয় কাল: বর্ণাশ্রয়স্তোতি শেষ? ॥১১| 

জামেতি। জানদগ্য্েন অভ্যনজ্ঞাতং সর্বাস্বাভিজ্ঞত৪। অননহম্। দুর্বার, পৌরুসম্ 

আক্রমণরূপ; পুরুষকারে। হস্ত তম্। নঃ অস্মাকম্। আতাধিকেঘু মহাবিপতহ্ত 15৩ 

সইতি। স করণ হি যন্মাং | আ্িদশান্ দেবান্, গোবিন্ে। বিষুত 0581 
তখেতি। আধখবিষ্বৃৎ সর্প ইব, উচ্ছসত শিশ্বা [সং তাক্ত ॥০৫1 

তৎপরে আপনর পক্ষের যোদ্ধার। এবং আপনার পুত্রের | নিজপক্ষের সকল 

রাজার সহিত গিলিত হইয়া হ। কর্ণ ।' বলিয়। ডাকিতে লাগিলেন এবং 

“ইহাই কর্ণকে অবলম্বন করিবার সময়" এইরূপ বলিতে থাকিলেন ॥৪১॥ 

“তোমার সমস্ত অন্্রশিক্ষা হইয়াছে" এইভাবে পরশুরাম খানার প্রতি অন্ত- 
মোদন করিয়াছিলেন এবং সমস্ত অস্ত্র অবগত থাকায় যাহার পুরুষকার 

বিপাক্ষের ছুনিবার, মহাবিপদে বন্ধুর স্যায় সেই কর্ণের উপরে আমাদের মন 
গেল ॥৪৩| 

কারণ, রাজা! অতিমহাষশী বিষণ্ণ যেমন দেবগণকে মহাভয় হইতে রক্ষ। 
করিতে সমর্থ, সেইরূপ কর্ণও যুদ্ধে মহাভয় হঈতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে 
সমর্থ” ॥8৪॥ 

বৈশম্পারন বলিলেন সঞ্জয় এইভাবে বার বার কর্ণের নাম কীর্তন করিতে 
লাগিলে, ধৃতরাষ্ট্র সপের হ্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এই কথ! কহিলেন 8৪৫) 

(৪৩) - অস্ত্রে ছুর্ব|রপৌরুষমূ. -ব। ব। 188) ইতঃ পরম্ “দেবানিব মহাবিষুন্্রায়তে 

মহতে। ভয়াৎ ইতি পাদদ্বয়মধিকং পি। (৪৬) যত্ত, বৈকর্তনম্... পি) অপ্যরক্ষং স রাণেয়ঃ 

স্যতপুত্রক্তগত্যজ:__-নি | 



পর্ববণি প্রথমোহ্ধায়ও | ১১ 

অপি তন্ন মৃযাকা ষাঁদ্যুধি সত্যপরা ক্রম 
সন্্রান্তানীং তদার্তানাং ত্রস্তানাং ভ্রাণমিচ্ছতাথ্ ॥8৭॥ 

অপি তৎ পুরয়াঞক্তে ধন্ুদ্ধরবারে৷ যুধি | 

বন্তদ্িনিহতে ভীদ্মে কৌরবাণামপাকৃতম্ ॥৪৮। 
তং খগ্ডং পুরয়ন্ কর্ণঃ পরেযামাদধগয়মূ। 

কৃতবাঁন্ মম পুত্রাণাং জয়াশাং সফলামপি ॥৪৯॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতীয়াঃ বৈয়াসিক্যা” দোণপর্বণি 
দোণাভিষেকে ধৃতরাষ্র প্রন প্রথমো হধায়? ॥০। 

% ০6০ 

ঘদদিতি। বৈকর্তন তদাখাম্। পে সুক্াকমূ। অথেতি প্রশ্নে ॥3৪। 
অগীতি। সত্যপাক্রমঃ কণঃ। মম্থাস্থানাং বিচলিহানাং কৌরবানাম 19৭1 

অপীতি। যহ নি অপারুত, পাগুবৈন্নানীকুতম্ ॥১৮॥ 

দিতি । থপ” ভীক্গাভাবভধীয়ং শূন্ভমণশম। আদধহ জনদবন্ ॥৪৯। 
ইতি মহামভোপাধ্যাধ-ভারতাচাধা-শ্রীহরিদাপসিন্ধা স্তবাগীশভট্রচাদাবিরচিতাঁদাং মহাভারত- 

টাকার" ভাব্তাকৌণুদীসমাখাবা ফোনপর্বণি দ্রোবীভিষেকে প্রথমোঠনাধঃ 0০] 
১৯ টি )---- শী 

-- এ শীশীশীপিপপপিপীপী? পপি 

ধূতর রাজ 'সঞ্জর! তখন | বৈকর্ঠন কর্ণের প্রতি তোমাদের মন যে 

গিয়াছিল, তাহাতে ভোমরা যুদ্ধে দেহত্যাগে উদ্যত রাধানন্দন কর্ণকে দেখিতে 

নল ? ॥১৬। 

ততকালে কৌরবেরা বিচলিত, পীড়িত ও ভীত হয়া রক্। পাইবার ইচ্ছা! 

করিতেছিলেন; তখন যথার্থপরাক্রমশালী কর্ণ সমরাঙ্গনে তাহাদের সে ইচ্ছা 
মিথা। করেন নাই ত? ॥৭৭॥ 

ভীম্ম নিহত হইলে, পাগুবেরা কৌরবপক্ষের ষে শক্তি নষ্ট করিয়াছিল, 
নটদধরশ্রেষ্ঠ কর্ণ যুদ্ধে সে শক্তি পূর্ণ করিয়াছিলেন ত ? ॥3৮। 

কর্ণ ভীগ্ষের শৃশ্বস্থান পূর্ণ করতঃ শর্রুপক্ষের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া আমার 

পুত্রগণের জয়লাভের আশ। সফল করিয়াছেন ত? ॥৪৯॥ 
নিট ০ 
শীত ০৩ 

(৪৭)... ক্চিৎ সত্যাপরাক্রমঃ...ব| নি (৪৮)-কৌরবাধামপাশ্রিতম্__পি, কৌববাণা- 

মুপাশ্রযে_বাব। (৪৯).-.আদপন্য়ম। সহি বৈ পুরুষব্যাপত্রে। লোকে সঞ্তঘ। কথ্যতে ॥ 
আর্তানা* বাদ্ধবানঞ্চ ক্রন্দতাঞ্চ বিশেষতঃ। পরিতাজ্ায রণে প্রাখাংগ্শ্রাণার্থঞ্চ শন্ম চ। 

কতবান্ মম পুত্রাণাৎ জয়াশাৎ সফলামপি ॥_বা বরা নি। 



দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 
পরাগ চা শা প্রি সা সোন ০০৩০ 

সপ্তায় উবাচ। 

হতং ভীগ্মমথাধিরথিবিদিত্বা ভিন্নাং নাবমিবাত্যগাঁধে কুরূণাঁম্। 
সোদধ্যবদ্যসনে সুতপুত্রঃ সন্তারযিষ্যংস্তব গু সেনাম্ ॥১| 
শ্রুত্বা:তু কর্ণ? পুরুষেক্দ্রমচ্যুতং নিপাতিতং শান্তনবং মহারথম্। 

অথোপযাতিঃ সহসারিকর্ষণে ধনুদ্ধরাণাং প্রবরস্তদা নৃপ ! ॥২| 

হতে তু ভীগ্মে রথসভমে পরৈনিমজ্জতীং নাঁবমিবার্ণবে কুরূন্। 
পিতেৰ পুত্রাংস্রিতোহভ্যয়ানততঃ সম্ভারযিয্)ংস্তব পুত্রস্ত সেনাম্ ॥৩| 

কর্ণ উবাচ। 
বঞ্দিন্ ধুতিবুদদ্ধিপরাত্রমৌ চ সত্যং স্থৃতিবাঁরগুণ।শ্চ সর্বে। 

অস্্রাণি দিব্যান্যথ সন্নতিহ্ঃ প্রিয়! চ বাগনসুযা চ ভীগ্গে ॥৪| 

বিদিত্া, 

1তাদিনা 

হতশিতি | অথ আধিরথি: অপিরথপুত্র সু তপু করত লোবণুখাছ্বীক্ম, হত। 

কুরণ।|: বাসনে তশ্তযাং বিপপি, সোদ্বযবহ সভোদর ইব, অগানে জপ, রে অনুষ্টঞঘ 

বিদাণা্ুনাণমিব, তব পুত্রশ্ত সেনাম্, সন্থাবখ্যান্ আজগাগেতি শেষ; ॥১| 

'খাবেগাখ্পেনরাহ দৌ শঙজেতি | অটাত? ব্রক্ধচনাব্রতাদএর্টম। অরিকধনত এখবিজবী ॥২। 
হত ইতি । নিখঞ্জতী' শিষজ্ন্ীম। কন বিপপণবে নিমজ্জত ইতি বেদ: ॥৩| 

সঞ্র বলিলেন--“মহারাজ! তাহার পর অধিরথনন্দন কর্ণ লোকমুখে 
ভীম্ম নিহত হইয়াছেন শুনিয়া অগাধ জলে বিদীর্ণ নৌকার ম্যায় আপনার 

পুত্রের সেনাকে নিস্তার করিবেন বলিয়া কৌরবগণের সেই বিপাদের সময়ে 
সঙ্বোদরের ন্যায় আগমন করিলেন ॥১॥ 

রজা! তখন ধনুদ্ধরশ্রেষ্ঠ ও শক্রবিজয়ী কর্ণ পুরুবশ্রেষ্ঠ, চিরব্রহ্মচারী ও 
মহা রথ ভীম্ম নিপাতিত হইয়ছেন শুশিয়া সন্্র উপস্থিত হইলেন ॥২। 

বিপক্ষের রথিশ্রেষ্ঠ ভীক্মাকে নিহত করিলে, সমুদ্রে নৌকার ন্যায় কৌরবেরা 
বিপদে নিমগ্ন হইতেছিলেন; সুতরাং পিতা যেমন পুত্রগণকে উদ্ধার করিবার 

জন্য আগমন করেন, সেইরূপ কর্ণ আপনার পুত্রের সেনাকে উদ্ধার করিবার 

জন্য আগমন করিলেন? ॥৩। 

(১) .ভিন্বাং নাবং বারিধাবত্যগাধে- নি। (২) . অণোপযাদাৎ..বা বর! নি। (৩) 
** বুথধূুথপে পরৈণিমজ্জতীং নাবমিবার্ণবে তদা। পিতেব পুত্র." তব পুত্রসেনাম পি । 

(8)'*"সন্নতিহীত-" পি শি" সন্ধতিহিত ব। 



দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়? | ১৩ 

সদ| কৃতজ্ঞে দ্বিজশক্রঘাতকে সনীতনং চন্দ্রমপীব লক্ষন । 

স চেৎ প্রশান্ত; পরবীরহন্তা মন্যে হতানেব চ সর্ববীরান্ ॥৫॥ (যুগ্কম্) 

নেহ প্রুবং কিঞ্চন জাতু বিগ্ভতে লোকে হ্ম্সিন্ কম্মণোহনিত্যযোগাু। 

ূর্য্যোদয়ে কো হি বিমুক্তসংশয়ো ভাবং প্রকুবাঁত মহাব্রতে হতে ॥৬| 

বস্তপ্রভাবে বস্থবীর্ধ্যসম্ভবে গতে বসুনে বন্ুন্ধরাধিপে। 

বসুনি পুত্রাংশ্চ বন্থন্ধরাং তথা কুরূংস্চ শোচধ্বমিমাঞ্চ বাহিনীম্ ॥৭॥ 

যন্ষিন্নিতি। ধুতিধৈধাম্।  সন্গতিন ভাব? হ্রীঃ অকাধ্াকরণে পক্ছ।| ; অনগ্থ। 

পরদোষাবিষ্ষারাভাব:। সনাতনং চিরস্থিতম্, লক্ষ শশচিহ্নম। প্রশান্ধে। মৃতঃ ॥87৫| 

বৈরাগ্াদাহ নেতি। অন্দিন লোকে হি, কম্মণঃ বেদবিহিতনিতানৈঘিত্তিককা ম্যবপত্ত 

দন্ধা।বন্দনাদেঃ লৌকিকন্ জানভোজনাদেবা কাধ্যসত, অনিত্যযেগাদপিত্যনাং, ইহ জগতি, 

দাতৃ'কদাচিদপি, কিধন তংকম্মফলভূতং হ্থখধনাপিক” বন্ধ, প্রধং সদাতনম, ন বিদ্াতে ন 

ভব্তি। হি তথাহি, মহত ব্রতং চিরবর্গচব্যং বগ্ত তন্মিন্ ভীম্মে, হতে সতিৎ কে| জন? 

বিনক্তসংণদস্তাকতসনেহ: সন্য ভুষ্যোদয়ে পরদিন, ভাব জীবনাভিপ্রায়ম্ত প্রকবাত, অপি তু 

কোতপি নেত্য্থচ, স্বেচ্ছাবীনমুত্যোভক্সস্যাপি মৃজঞাবশ্টস্তাবদশন।দিতি ভাব; ॥৬| 

বিতি। বন্তনা* দেবানামিব প্রভাবে। ষশ্ তিন্, বসোদেবস্তেব বীবাসন্তবঃ শত্তযাবি, 

ভাবে। যস্ত তশ্মিন, বঙ্গন্ধরাণিপে রাজশি শান্ত্টরাজপুত্রে ভীম্ষে, বঙ্ছন দেবাঁনেব গতে সততি, 

ভে আনবাঃযৃখম্ বন্থুনি ধনানি, পুরা স্ি বরা” স্বাধিকৃতা, ভমিম্ ধন ত৭। ইমা 

,কীবধীঘা, বাহিনাঞ্চ, শোচপ্বম, অশিভাজাহ। পূর্বাবাবঃ ॥৭| 

কর্ণ বলিলেন-_চন্দ্রের যেমন শশচিহ্ন চিরকাল আছে, সেইরূপ কৃতজ্ঞ ও 

ব্রাক্মণশক্রুন।শক যে ভীম্মে চিরকাল ধর্ধ্য, বুদ্ধি, পরাক্রম, সত্য, মেধা? সমস্ত 

বারগুণ, অলৌকিক অস্থ সকল, বিনয়, লঙ্জা, প্রিযবাক্য ও অস্থয়।র অভ।ব ছিল, 

বিপক্ষবীরহন্তা সেই ভীগ্মই যদি নিহত হইয়া! থাকেন, তবে সমস্ত বীরই নিহত 

হইয়াছেন বলিয়া আমি মন করি ॥৪-৫॥ 

এই জগতে কর্মগুলি অনিত্য বলিয়া তাহার ফলম্বরূণ কোন বস্তই কখনও 

স্থায়ী হইাতে পারে না। সুভরাং ভীম্ম নিহত হওয়ায় কোন্ বাক্তি শিঃসন্দেহ 

হইয়। স্ধ্যোদয়ে বাচিয়। থাকিবার ইচ্ছা করিতে পারে ? ॥৬। 

হে মানবগণ ! বস্থুদেবতাব তুলা প্রভাবশ।লী এবং বস্থাদরেবতার সমান 

শক্তিযুক্ত ভীগ্ম বস্তুলোকেই গমন করায় ধন, পুন্র, ভূমি, কৌরবগণ এবং এই 

সেনাসম্বন্ধে তেমরা শোক করিতে পার? ॥৭॥ 

(৬) * ভাব কুকীতাধ্যমহাব্রতে হতে-ব। বর নি। 



১৪ মহাভারতে (তি 

সপ্তায় উবাচ। 
মহাপ্রভাবে বরদে নিপাঁতিতে লোকেশ্বরে শান্তনবে মহৌজদি। 
পরাজিতেবগ্রতরেধু ছুর্মনাঃ কর্ণো ভূশং ন্যশ্বসদশ্রু বর্তযন্ ॥৮| 

ইদন্ত রাধেয়বচে| নিশম্য স্থৃতাশ্চ রাজন! তব সৈনিকাশ্চ। 
পরম্পরং চুক্রুশুরার্ডিজং ভূশং তদাশ্রু নোরমুমুচুশ্চ শব্দবৎ ॥৯। 
প্রবর্তমানে তু পুনর্মহাহবে বিগাহামানান্ত চমুঝু পাথাবেঃ | 

অথাব্রবীদ্ধর্করং বচস্তদ| রথর্ধভান্ সর্বমহারথধ্ভঃ ॥১০॥ 

জগত্যনিত্যে সততং প্রধাবতি প্রচিন্তয়ন্ ন নাজ লক্ষয়ে | 
ভবহস্থ তিষ্ঠৎস্বিহ পাতিতো রণে গিরি প্রকাশ? কুরুপুঙ্গব; কথম্ ॥১১। 

মভেতি | উগ্রতরেযু মাভীমণেন োনাদ্যু | বন্তরন আবিভ।বহুন ॥৮| 

ইদমিতি | রাপেহবচঃ কণবাকাম্। চক্রুষ্ত, আজুহুবুঃ | শন্দবহ খকঘুক্তম্ ॥$| 
প্রেতি | বিগাহামানান্ত আলোডামানান্ত, পাথিবৈবিপক্ষীমৈ: | সর্বমহারথর্যভঃ কণঃ ॥১০| 

জগতীতি। প্রধাবতি বর্তমানমতী তা ভবিযান্ত, কাশং ক্রুত গচ্ছতি। স্থির স্তানি 

বস্ত ন লক্গয়ে। বাতিরেকে দুষ্টান্থমাহ ভবহদ্ষিতি। গিরি প্রকাশঃ পর্ন তুলা? ॥১১। 

সঞ্জয় বলিলেন--“মহা প্রভাবশালী, অভীষ্টদাত। ও দিক্পালের তুলা মহা 
তেজা ভীম্ম নিপাতিত হইলে এবং মহাভীষণ যোদ্ধা দ্রোণপনভভতি পরাজিত 

হইলে, কর্ণ শোকান্তচিন্ত হইয়া আশ্রু মোচন করিতে থাকিয়া অত্যন্ত নিশ্বাস 

ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥৮| 

আর, রাজা । কর্ণের এই বাকা শুনিয়া আপনার পুন্রর। ও সোন্যের। 

পরস্পর ডাকিতে লাগিলেন এবং মনের দুখ নয়নদ্বারা হশাদ তরী মোচন 

করিতে থাকিলেন ॥৯॥ 

তদনন্তর পুনরায় মহাঁযুদ্ধ উপস্থিত হইলে এবং বিপক্ষ রাজার। কৌরবা,সনা 

আলোড়ন করিতে থাকিলে, সমস্ত-মহারথ-শ্রেষ্ঠ কর্ণ অপর রথিশ্রেষ্ঠদিগকে 
এই আন্দজনক বাকা বলিলেন'_॥১০। 

বিশেষ চিন্তা করিয়াও সর্বদা গতিশীল ও অনিত্য এই জগতে কোন 

বস্তুকেই স্থায়ী বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি না। (ন! হইলে,) আপনারা এই যুদ্ধে 

বিদ্যমান থাকিতে, পাগুবেরা পর্ধততুলা কৌরবাশ্রষ্ঠ ভীগ্মকে কি করিয়া 
নিপাতিত করিল॥ ॥১১। 

(৮). .লোকেশরে শাস্তি চামিতৌজসি...ব। | লি, .শাস্থনবেমিতৌজ্সি...ব, পরাজিতেষু 

ভরতেযু...ব। ব রানি। (৯) ইদর্চ-..সৈনিকাশ্চ হ'” আরিজং মু; বরা নি। (১০)-.. 

বনাগ্মানেয ধন: পাখিবৈঃ পি। (১১). পাতিতো! মুধে--বা বরা নি। 
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নিপাঁতিতে শীন্তনবে মহারথে দিবাকরে ভূতলমাশ্রিতে যথা । 

ন পাধিবাঃ সোঢ়মলং ধনঞ্জয়ং গিরি প্রবোটারমিবাঁনিলং ভ্রমাঃ 1১২। 
হত্প্রধানন্তিদমার্তরূপং পরৈহতোৎসাহমনাথমছ্য বৈ | 

ময়! কুরূণাং পরিপাল্যমাহবে বলং যথা তেন মহাত্ন| তথা ॥১৩| 
সমাহিতঞ্চাত্মনি ভারমীদৃশং জগত্তথাহনিত্যমিদঞ্চ লক্ষয়ে | 
নিপাতিতশহবশোগুমাহাবে কথং নু কুর্যামহমীদৃশে ভয়ম্ ॥১৪। 
অহস্ত তান্ কুরুরুষভানজিন্মগৈঃ প্রবেশযন্ যমসদনং চরন্ রণে। 

ঘশঃ পরং জগতি বিভাবা বর্তিত। পরৈহতে। ভূবি শয়িতাথবা পুন? ॥১৫। 
বুধিষ্টিরো ধুতিমতিসত্যসন্তবান্ বুকোদরো গজশতত্ুল্যবিক্রমঃ। 
তথার্জনস্ত্রিদশবরাত্বাজে। ঘুবা ন তদ্বলং সুজয়মিহামরৈরপি ॥১৬। 

চর 

নিপাতিত ইতি । অল; সমর্ধাঃ গিরি প্রবে।চার পর্নতবাহকম্ ॥১১। 

তপিদানী কি” কর্তবামিতাহ ভতেতি | ততঃ প্রপানে। ভীয্মে। বসা তং অনাথ, 
রকশৃন্যম | আহবে যুদ্ধে, বল' কৌরবসৈ্যম্, তেন ভী্মেণ ॥১৩| 

স্বগতদা [হ স্মাভিতমিতি । সমাহিতম্ আহ্মন। কৌরনৈশ্ সংস্থাপিতম্, ঈদশং কৌরব- 

বলরঙ্ষণরূপ ভারং লঙ্গদে। আহবাশৌ পু" যুদ্ধমন্ত* ভীন্মপ্ধ আহবে নিপাতিতৎ লক্ষযে ॥১৪। 
অহমিতি। করুবুষভান কুকুবংশশ্রেষ্টান অজ্জ্নাদীন, অছিক্গগৈ সরলগাশিভির্বশৈঃ | 

পরনুন্তমমূ, বিভাবা উৎপাদা, বত! স্ধোপরি স্টাস্্য| রি |:৫| 

ভূতলপতিত স্বাধোর হ্যায় মহারথ ভীম্ম নিপতিত হওয়ায় (আমি মনে করি) 

নী বৃক্ষ সকল যেমন পর্বতবহনক্ষম বায়ুকে সহা করিতে পারে না, সেইরূপ 

কুরুপন্ষীয় রাজার। অজ্ঞনকে সহা করিতে পারেন নাই ॥১২। 

|খপক্ষেরা প্রধান যোদ্ধাকে নিহত করিয়াছে বলিয়া এই কৌরবসৈন্য এখন 

গীড়িত, হতোংসাহ ও অনাথ হইয়। পড়িয়াছে। শ্ততরাং সেই মহাত্মা ভীগ্স 

যেমন রক্ষা করিতেন, সেইভাবে আমিও এই কৌরবসৈন্য রক্ষা করিব ॥১৩। 

আমি দেখিতেছি --আমার উপরেই এইরূপ ভার পড়িয়াছে, এই জগংটাঁও 

অনিত্য এবং যুদ্ধমন্ত ভীম্মও যুদ্ধে নিপাতিত হইয়াছেন। সুতরাং এইরূপ 
অবস্থায় আমি কি করিয়া ভয় করিব ॥১৭। 

অতএব আমি যুদ্ধে বিচরণ করত? বাণদ্বার! কৌরবশ্রেষ্ঠ অজ্জুনপ্রভৃতিকে 
বমালয়ে প্রেরণ করিতে থাকিয়া জগতে অসাধারণ যশ প্রবন্তিভ করিয়। সকলের 

উপরে থাকিব; অথব! শক্রকর্তৃক নিহত হইয়। ভুঁভলে শয়ন করিব ॥১৫। 

(৯২) ভূতলঘাস্থিতে যথা-ব। ব র। নি অনল: দ্রঘা১পি। (১৯ পৃতিমতি- 

সত্ববান্ বৃষঃ...পি,..'জগতি চ সতাসন্ধবান্...বা। 



১৬ মহাভারতে দ্রোণ- 

যমৌ রণে যত্র যমোপমৌ বলে স সাত্যকির্ধত্র চ দেবকীন্থৃতঃ | 
ন তদ্বলং কাঁপুরুযোইভ্যুপেধিবান্ নিবর্ততে ম্ৃত্যুমুখাদিবাস্থভৃৎ ॥১৭| 
তপোহত্যুদদীর্ঘ তপসৈব বাধ্যতে বলং বলেনৈৰ তথা মনস্থিভিঃ | 
মনশ্চ মে শক্রনিবারণে ধ্রবং স্বরক্ষণে চাঁচলবদ্যবস্থিতম্ ॥১৮। 

এবফমং বাধমানঃ প্রভাবং গত্বৈবাহং তান্ জয়াম্যদ্ সৃত ! | 
মিত্রাদরোহে। মর্ষণীরে! ন মেহয়ং ভগ্নে সৈন্যে ঘঃ সমেয়াঁৎ স মিত্রমূ ॥১৯। 

স্ান্ম্যেতৎ সৎপুরুষার্্যকম্ম ত্যক্ত। প্রাণাননুযান্তামি ভীম্সম্। 

সর্বান্ সংখ্যে শব্রসংঘান্ হনিযো হতনা বীরলোকং প্রপহস্তে ॥২০। 

যুধীতি। ধুতিণৈ খাম মতিন দ্দিঃ, সতা" যাথ!থাম্। সত্বমধাব্সাঘুশ্চ তথ্ধান্। হিদশবরো 

দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দন্তদা স্মঙ্গঃ। সুখেনানার়াসেন জীয়ত ইতি স্জয়ম্ ॥১৬| 

যমাবিতি। যগৌ নবুলসহদেবৌ। বলে সৈনে | দেবকীস্থৃতঃ রুষ | চি 
অভিগন্তমর্ভতীত্যর্থঃ॥ অন্থৃভৃৎ গ্রাণী, মৃত্যুনুখীপিব তদ্ঘলাৎ নিবনুতে প্রভা বনতে ॥১৭| 

তপ ইতি। অভ্রাদীণং বহুলীভূতম্। প্রুবম্ অচলম্ ॥১৮| 

সারথিং সঙ্গোধ্যাহ এবমিতি। এধাত পাশুবানাম। অধ, পাগুবকর্তকে। দিজাদোচে। 

জ্ঞাতিদোই?, মে মঘ ন মর্মণীমঃ ন সহঃ ভিগ্ে পরাজিত, সমেঘাহ সাহাষায় গচ্ছেৎ ॥১৯] 
কর্তাশ্বীতি। কন্তামি করিস্যামি,  সংপুরযন্ত সাধে: আধঘ্যশ্ত সভান্যা চ কম্ম 1৯০1 

_. ষুধিষ্টির--বৈর্ধা, বুদ্ধি, সত্য ও অধ্যবসায়শালী। ভীম-_বহুতর হস্তীর তুল্য 

বিক্রমযুক্ত এবং অর্জন_দেবরাজের পুত্র। অতএব দেবতারাও অনায়াসে 

তাহাদের সৈন্য জয় করিতে পারেন না ॥১৬| 

তা"র পর সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধে যমের তুল্য নকুল ও সহদেব রহিয়।ছেন এবং 

যে সৈন্যের মধ্যে সেই সাত্যকি ও কৃষ্ণ আছেন, কাপুরুষ সেই সৈন্যের সম্মখে 
যাইতে পারে ন।; কিংবা কোন প্রাণীই মৃত্যুর মুখের ন্যায় সেই সৈন্যের সম্মখ 
হইতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয় ন। ॥১৭॥ ্ 

তপম্বীর। তপক্তাদ্বারাই পরের প্রবল তপস্তাকে প্রতিহত করেন এবং 

মনহ্বীরা নিজশক্তিদ্বারাই অন্ঠের শক্তি নিবারণ করিয়া থাকেন। অতএব 

আম।র মন শক্রনিবাঁরণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছে এবং আত্মরক্ষায় পর্বতের ন্যায় 
অচল হইয়। রহিয়াছে ॥১৮। 

অতএব সারথি! আমি যাইয়াই পাঁগুবদের গ্রভাব প্রতিহত করিয়! 
তাহাদিগকে জয় করিব। কারণ, তাহারা যে মিত্রক্রোহ করিতেছেন, তাহ! 
আমার সহ করা উচিত ন নহে; বিশেষতঃ সৈন্য পরাভূত হইলে সাহায্যের জন্য 

যিনি গমন করেন, তিনিই মিত্র ॥১৯। 
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সংপ্রাক্ুষ্টে রুদিতে স্ত্ীকুমারে পরাহতে পৌরুষে ধার্তরাষ্ট্রে। 
মরা কৃত্যমিতি জানামি সুত! তক্মাদ্রাজ্ঞস্তগ্ভ শব্জন্ বিজেষ্যে ॥২১। 

কুরূন্ রক্ষন্ পাওুপুত্রান্ জিঘাংসন্ ত্যভ্ভা! প্রাণান্ ঘোররূপে রণেইস্মিন্। 

সর্বান্ সংখ্যে শক্রসংঘান্ নিহত্য দাস্তাম্যহং ধার্তরাষ্ট্রায় রাজাম্ ॥২২॥ 
নিবধ্যতাঁং মে কবচং বিচিত্র হৈমং শুভং মণিরত্বাবভাসি। 
গিরম্ত্বাণঞ্চার্কলমানভাসং ধনুঃ শরাংশ্চাগ্রিবিষাহিকল্পান্ ॥২৩| 

উপাসঙ্গান্ ষোড়শ যোজরন্ত ধনূংষে দিব্যানি তথাহরন্ত | 
অগীংস্চ শক্তীশ্চ গদাশ্চ গুবাঁঃ শয়্ক জান্ব_নদচিত্রভাসন্ ॥২৪। 

 সশিতি। সংগ্রারুষ্টে বঙ্,চ্চৈরাহতবতি, সিন কুমারাশ্চেতি স্ীকুমারমূ তক্রিম। 
অনপু'সকলিঙ্গ জং সমাহারদ্বন্ৈকবস্ভাবঃ | ধার্তরাষ্টরে ছৃষ্যোধনসম্ব্ধিনি। রুতাং কাধ্যম্ ॥২১। 

কুকণিতি। দিঘাংসন্ হস্কশিচ্ছন। সংখ্যে যুদ্ধে। ধার্তরাষ্টায় দুষ্যোবনার ॥১২ 
শিবর্ধভাশিভি। শিবাতাং গাত্রে যোজাতাম্। হৈনং ম্বর্মযয়মূ, মবিভিঃ রুশ্চ অব- 

ভাসছে দীপা ইতি তহ। অর্কসমান, ভাসতে জলতীতি তং, ধন্ুঃ শরাশশ্চানয়েতি 
তি 
ডি উপাসঙ্গান্ ভীরান্। আহ্রম্ক আগমন্থ ভূত ইতি খ্যেঃ।  পর্বাভারবতী 
বিশাল। বঃ। জাদ্ নদেন ব্বএথচিতহেন চিত্রা ভা দীপ্তিস্য তম্ ॥২৪॥ 

সাধু ও সভোর কর্তবা এই কার্ধ্য আমি করিব এবং প্রাণত্যাগ কৰিয়। 
ভাম্মেন অন্রপরণ করিব হয়--মামি যুদ্ধে শক্রসমূহ সংহার করিব, না হয়_- 
নিহত হইও। বীরলোকে যাইব ॥২০। 

সারথি! ছুর্য্যোধনের পুরুষকার প্রতিহত হইয়াছে এবং ভ্্রীলোক ও 
বালকের! উচ্চন্বরে বন্ধুগণকে ডাকিয়া রোদন করিতেছে । অতএব এই সময়ে 
আমার, প্রয়োজন । সুতরাং আজ আমি ছূর্য্যোধনের শক্রগণকে জয় 
করিব ॥২১। 

এই ভরষ্কর যুদ্ধে কৌরবগণের রক্ষা ও পাগবগণের হিংসা করিতে থাকিয়। 
এবং প্রাণত্যাগের উদ্যম করিয়া যুদ্ধে সমস্ত শক্রসমূহকে বিনাশপূর্ধক আমি 
ছুযোধনকে রাজ্দান করিব ॥২১। 

অতএব ভৃত্যেরা আমার গাত্রে ম্ব্ণময়, সুন্দর ও মণি-রদ্র-শোভিত বিচিত্র 
কবচ বন্ধন করুক এবং সূধ্যের স্যায় উজ্জল শিরক্ত্রাণ, ধনু ও অগ্নি-বিষ-সপ-তুল্য 
বাণ সকল আনয়ন করুক ॥২৩। 

বখমধ্যে যথাস্থানে যোলটা তৃণ স্থাপন করুক এবং দিবা ধন, অসি, শক্তি, 
বিশাল গদা ও ব্বর্ণ বিচিত্র শঙ্খ আনয়ন করুক ॥২৪॥ 
(২১)"-পরাহ্তে-.শি। (২৩) - হৈমং শুভরমূ..বাবরানি। (২)---জান্নদচিত্রনালম্_নি। 

৬ 
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শক্ষৈবস্ত্ৈবিপ্রপ্ুজ্যানয়ন্তব চিত্রা মালাং চারুবদ্ধাং সলাজামূ ॥২৫॥ 

অশ্বানগ্র্যান্ পাগুরাভ্রপ্রকাশান্ পুঙ্টান্ স্নাতান্ মন্ত্রপৃতাভিরস্ভিঃ | 
তাপ্তের্ভাগেঃ কাঞ্চনৈরভ্যুপেতান্ শীত্রান্ শীত্রং সৃতপুত্রানয়ন্য ॥২৬॥ 
রথঞ্চাগ্র্যং হেমমালাবনদ্ধং রত্তৈশ্চিত্রং ূরধচন্প্রকাশৈ। 
দ্রব্যেযুজিং সংপ্রহারোপপনৈর্বাহৈুভিং তুর্ণমাবর্তর়ন্ ॥২৭। 
চিত্রাণি চাপানি চ বেগবন্তি জ্যাশ্চোভমাঃ সন্নহনোপপন্না | 

তুণাং্চ পুর্ণান্ মহতঃ শরাণামাসাগ্য গাত্রাবরণানি ? চেব ॥২৮। (বুখকম্ ম্) 

ইমামিতি। রৌল্সীং স্বণময়ীম অতএব বিচিত্রাম্,। ইমাৎ নাগকগ্যাং হ্তিমবাবদ্নরজ্ম 

ঈকষৈরহণৈবপ্ৈ5 বিএমূজা, জৈত্র জয়শীলম্, দিবামলৌকিকম্। ইন্দীবরাঙ্কং নীলোত্পলচিই- 

ঘুক্তং ধ্বজম্, তথ! লাদৈঃ সহেতি সলাজ| তাম্, চারুবদ্ধাং সুন্দরগ্রথিতাঁং চিজ্জাৎ মালাঞ' 
আনয়ন্ত। “কক্ষা। মধ্যেভবদ্ধনে" ইতি বিশ্বঃ ॥২৫| 

অশ্বানিতি। অগ্র্যান্ ডে পাও্রান্রপ্রকাশান্ শুপ্রমেঘবণান।  অদ্িজলৈ; 

তপ্বৈরগ্রিনা, ভাণ্তৈভূষঘণৈপ “ভাগ ভূষণমাত্রেহপি" ইতি হারাবপী। শীত্বান্ শী 

গামিনঃ ॥১৬| 

র্থমিভি। অগ্রাং শ্রেষ্টম্, হেমমালয়। স্বণমাল্েন অবনদ্ধং পরিবেষ্টিতম্। সংগ্রহারে। 

পপন্ৈযুদ্দোপযে(গিভিঞ বাহৈরশ্বৈঃ। আবর্তঘন্ব আনয়। চাপানি ধনংযি। আবেগরুত। 

দিপ্রিরক্তিন দোষায়। জা গুণান্, সন্নহনে(পপন্ন। ধর্টবাবহারে যোগ্যাঃ | শরাণা* পুণানিছি 
“করণে পৃত্তপ্যর্থযোঃ” ইতি করণে যঠী। আসাগ্াবর্তরস্বেতি সন্বন্ব; |২৭_-২৮। 

স্বণ্ময় বিচিত্র হস্তিবন্ধনরজ্জু, মস্থণ বন্বদ্বারা পরিমাজিত করিয়া জয়সচক 
নীলোতপলচিহ্চিত দিব্য ধ্বজ এবং লাজের রি সহিত সুন্দরগ্রথিত বিচিত্র 

মালা আনয়ন করুক ॥২৫। 
তপুত্র ! জলবিহীন মেঘের ন্যায় শুস্রবর্ণ, হষ্ট-পুষ্ট, তপ্ত স্বর্ণভুষণে ভূষিত 

ও শীঘ্রগামী উত্তম অশ্বচতুষ্ট়কে মন্ত্রপূত জলে স্নান করাইয়া তুমি সত্বর আনয়ন 
কর ॥২৬। 

সারথি! ন্বর্ণমালায় (ক্বর্ণঝালরে) পরিবেষ্টিত, চন্দ্র ও সুর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল 
রত্বে বিচিত্র, যুদ্ধে পষো গিদ্রব্যসম্পন্ন এবং উৎকৃষ্টঘোটকযুক্ত উত্তম একখান! রথ, 
আর বিচিত্র ও সু বহুতর ধনু, পরিচ্ছদযুক্ত গুণ, বাণপুর্ণ কতকগুলি বিশাল 
তৃণ এবং সঙ্জাগৃহে যাইয়া অনেক বন্ম স্বর আনয়ন কর ॥২৭-_২৮। 

স্পা শীশাটি 

(২৫)"" ইন্দীবরাভম্। শুকরব্ৈবিপ্রম্ানযঙ্ চত্রাণি চাপানি চ বেগবন্ধি পি।। | (২৬) 
শীঘ্াচ্ছীদ্রম পি। (২৭): 'হেমজালাবনদ্ধমূ." 'পি। (২৮)."-সংহননোপপন্নাঃ...পি ব। 



পবা? /ছিত778৭7772 / 5০১ 

প্রাযাপ্রিকং চানয়তা বরং দা পণ বীর ! কাস্তাঞ্চ হৈমমৃ । 
আীয় মালামববধ্য চাঙ্গে প্রবাদয়ন্তাশ জয়ায় ভেরী; ॥২৯| 
গ্রাহি সৃতাশু যতঃ কিরীটী রৃকোদরো ধর্মাস্থতো যম চ। 

তান্ বা হনিষ্যামি সমেত্য সংখ্যে তীন্ায় বৈষ্যামি হতো দ্বিষদ্ভিঃ ॥৩০। 
শ্মিন্ রাজা সতাধৃতিঘুধিষ্টিরঃ সমাস্থিতো ভীমসেনার্জুনৌ চ। 

বাস্থদেবঃ সাত্যকিঃ স্গ্য়াশ্চ মন্যে বলং তদজয্যং মহীপৈ? ॥৩১॥ 
তঞ্চেন্ম ত্যুঃ সর্ববহরো হভিরক্ষে« সদাইপ্রমন্তঃ সমরে কিরীটিনমূ। 
তথাপি হন্তান্মি সমেত্য সংখ্যে যাস্তামি বা ভীক্মপথা যমায় ॥৩২॥ 
ন ত্বেবাহং ন গমিয্যামি তেষাঁং মধ্যং শূরাণা” তত্র চাহং ব্রবীমি | 
মিত্রক্রুহে। ছর্বলভক্তয়ো যে পাপাক্সানো ন মমৈতে সহায়াঃ ॥৩৩। 

গ্রেতি। প্রাঘাত্রিকং মাঙ্গলিকতয়৷ প্ররুষ্টঘাজাসংকষ্টমূ। কাণন্ং হৈম্ধ বস্যসিতি 
শেখ | অবধণা শংযোজা, 'প্রবাদয়ন্থ যুদ্ধবাগ্ভকার।ঃ ॥১৯] 

গ্রদাহীতি। যতো যত্র। যমৌ নকুলসহদেবৌ। এযাছি যাস্তামি ॥৩০। 
যশ্সিমিতি। সতারতিযথাথধৈধ্যঃ। বল" সৈন্তম্ত অজধ্যৎ জেতৃমশক্যম্ ॥৩১ 
তখিতি। অপ্রমন্তঃ সাবধান; | হন্থাম্মি ভনিষ্যামি। যমার যমলোকাদ 1৩২| 
নেতি। অহং তেষাং শুরাশাং পাগুবানাং মধাং ন গণিয়ামি, ইতি তু নৈব, অবঙ্গমের 

ঠামযা।খাতার্থঃ| অথ যদি ভবহ্সহায়। মনসা ভবদ্ড্রোহিণো দুর্বাপানরাগ। বা ভব্যেস্দা ত তু 
বিপদ শকষেতান  তয্েতি। তত্র চাহ" ব্রবীমি-দে মিত্র, দুর্বল ভয়; আদুঢানব।গ। ব| 

বীর! তোমর| সন্বর বিশিষ্ট যাত্রার উপযোগী দ ঘৃত-দৃর্বাদি সমস্ত বস্তু এবং 
দণিপুর্ণ কাস্ত ব। ব্ব্ণনিন্সিত কুম্ত আনয়ন কর; আর যুদ্ধবাগ্ভকারের। মালা 
আণরনস্ন্বক অঙ্গে বন্ধন করিয়া জয়লভের জন্য ভেরী বাদন করুক ॥১৯॥ 

সারথি! যুধিষ্টির, ভীম, অজ্জবন, নকুল ও সহদেব যেখানে রহিয়াছেন, সেই- 
খানে সত্বর যাও। আমি যুদ্ধে যাইয়া-_হয় তাহাদিগকে বধ করিব, ন। হয় 
তাহাদের হস্তে নিহত হইয়। ভীম্মের উদ্দেশে যাইব ॥৩০॥ 

যে সৈগ্ের মধ্যে যথার্থ ধৈর্ধ্যশালী রাজ যুধিষ্টির, ভীম, অজ্ন, কৃষ্ণ, 
সাতাকি ও গঞ্জয়গণ রহিয়াছেন, আমি মনে করি__ সে সৈন্য অন্ট রাজাদের 
অজেয় ॥৩১। 

সব্বহ।রী ও সর্বদা সাবধান মৃত্যু যদিও যুদ্ধে সেই অর্জনকে সবর্বতোভাবে 
পক্ষা করেন, তথাপি আমি যুদ্ধে যাইয়া তাহাকে বধ করিব; অথবা ভীদ্মের 
0 ভিজ যাইব ॥৩১] 

*৯)-*.সর্ববং পৃ্ণং কান্ত্য। বীর !...নি। ৬০)--ভীন্মায় গচ্ছামি ব। ব,. ভীম্ষে। 
মখ্ষ্যো রি শি। (৩২)--ভী্ষমুখো যায় নি। 
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২০ মহাভারতে দ্রোণ_- 
সঞ্জয় উবাচ । 

সম্ৃদ্ধিমন্তং রথমুনতমং দৃঢ়ং সকুবরং হেমপরিষ্কুতং শুভম্। 
পতাকিনং বাতজবৈরয়োভমৈযুক্তিং সমাস্থায় ঘযো৷ জয়ায় সঃ ॥৩৪। 

সম্পূজ্যমানঃ কুরুভির্মহাত্না রর্ভো! দেবগণৈর্যথেন্্রঃ। 
যযৌ তদায়োধনমুগ্রধন্বা! যত্রীবসাঁনং ভরতর্ষভস্তা ॥৩৫| 

বরূখিন। মহতা| সধবাজেন স্থবর্ণমুক্তামণিরত্বশোভিনা ৃ 

সদশ্ববুক্তেন রথেন কর্ণো মেঘন্ধনেনার্ক ইবাঁমিতৌজাঃ ॥5৬| (ঘুগাকম্। 

হুতাশন।ভঃ স হুতা শনপ্রভে শুভঃ শুভে বে স্বরথে সন ূ 

শ্থিতো ররাজাধিরথিম্মহারথঃ স্বয়ং বিমানে ভ্রর।ড়িব স্থিত ॥৩৭॥ 
ইতি ভ্রীমহাভারতে শতসাহজআ্যাং সংহিতীয়াং বৈয়।সিক্যাং ফ্রোণপর্বণি 

দ্রো াভিষেকে কর্ণপ্রয়াণে দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়? ॥০| 

পাপাত্মানং, এতে তে মম ং সহায় ন ভবেয়ুঃ | মিত্রপ্রিযা দট।ভিরাগ। এব চ মেয্হাছ 

'ভবেযুরিতি ভাবঃ ॥৩৩| 

সমুদীতি। সমুদ্িমন্থং অণিরতভাদিমকাহ | সকুবর, বুগন্ধরবারযুভড মূ হেসপরিদ্ত। 
স্ব্মালাশোভিতম্। বাতস্ত বাছেরিব জবে। বেগে ফেছাত তৈ। অঙাহায় সার হা, স 

কর্ণ ॥৩৪| 

ডা রথর্মছে। রথিশ্রেচঃ | আমোণুন* সমরাঙ্গনমূ, উগ্রনন্থ। ভয়ঙ্গররতদ্ীরত কণও, 

আঅবলানং পতন্ম, ভরতর্ধভস্ত ভীম্ষস্ত । বরূখিন। ব্যাঘ্চম্মাবরণধুভ্তেন ॥৩৫--৩৬| 

আমি যে ধর কীরগণের মধ্যে যাইব না, এমন নহে । সে বিষয়ে আমি 

বলিতেছি- যাহার! মিত্রদ্রোহী, বা শিথিলান্বরাগী, অথব। পাপাজ্ধা, তাহার! 

আমার সহায় হইবে না? ॥৩৩॥ 

সঞ্জয় বলিলেন তাহার পর কর্ণ সম্দ্ধিযুক্ত, কুবরসম্পন্ন। স্র্ণীলঙ্কৃত, 

শভলক্ষণান্বিত পতাঁকাশালী, বায়ুর ম্যায় বেগবিশিষ্টঘোটক-চালিত, দৃঢ় ও 

উত্তম রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥৩৪॥ 

দেবতারা যেমন ইন্দ্রের পূজা করেন, সেইরূপ তখন কৌরবেরা কর্ণের পূজা 
করিতে লাগিলেন; সেই অবস্থায় মহাক্সা, রথিশ্রেষ্ঠ ও ভীষণধনুর্দর কর্ণ__যে 

সমরাঙ্গনে ভীম্মের পতন হইয়াছিল, সেই সমরাঙ্গনৈ গমন করিলেন। ব্যাস্ত 
চন্মের আবরণযুক্ত, ধ্বজসমন্বিত, স্বর্ণ, মুক্তা, মণি ও রত্ুশোভিত, উত্তমঘোটক- 

সম্পন্ন এবং মেঘের ন্যায় গন্তীরধবনিকারী বিশাল রথে আরোহণ করিয়া আমত- 

_তেজা কর্ণ হুধ্যের স্তায় গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৫-_-৩৬॥ 

(৩৬), )...রক্রমালিনা...বা বরানি। (৩৭). .ন্ররাড়িবাস্থিতঃ - _বানি। 



তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 
৪৩ উপ আস পাজি ০০০০ 

সঞ্জয় উবাচ। 

শরতল্পে মহাক্সানং শয়ানমমিতৌজসম্। 
মহাবাভসমূহেন সমুদ্রমিব শোধিতম্ ॥১। 

দৃষ্ট। পিতামহং ভীন্মং সর্বন্ষত্রান্তকং গুরুম। 
দিব্যৈরস্তৈমম হাত্সানং পাতিতং সব্যসাচিনা ॥১। 
জয়াশ। তব পূত্রাণাং সংভগ্। শন্ম বন্ম চ। 

অপারাণামিব দ্বীপমগাঁধে গাধমিচ্ছতাম্ ॥৩| (বিশেষকম্) 

আৌতিসা যামুনেনেৰ শরৌঘেণ পরিপ্লতঘ্। 
মহেন্দ্রেণেব মৈনাকমসম্ং ভূবি পাতিতম্ ॥৪8॥ 

ভাভেতি। হতাখনাভঃ ন্বর্ণবন্মবারণাত হুতাশনগ্রভে স্বণদালাব্নদ্ধনাদেব। স্তি; স্টিভ 

পঙ্গণঃ শুভে ন্বণান্থিতহীদেব। আধিরখিঃ অপিরথপুজ কণঃ | সুররাটু উন্ুঃ ॥৩৭| 

ইতি মহামহোপাধ্যার-ভারত|চ।ধ্য-শ্রহরিদীসসিদ্ধা ুবাগীএ ভট্টাচাধাবিবচিভাথা, মভাঙ|বত 

টাকাথাং ভারতকৌুদীসদাখ্যাঘাং জোবপর্বণি দ্রোশাভিষেকে দিতীযোনামঃ ॥০। 
28052 

শরেতি। শরতন্সে শরশযারাম্। শোধিতং জলাপসারণাহ। স্ার্বাধা, শহাবাদ 

অন্থক" বমন্বরূপম্। শম্ম সুখম্, বন্ম কবচঞ্চ সংভগ্রম। অপারাণাং অনু্রাণামগাধে জলে, 

দ্ীপশিব, গাপং শ্ানম্। “গাধঃ স্থানে চ লিগ্মাধাম? ইতি বিশ্ব 0১৩] 

হখন অগ্নির ন্যায় উজ্জলমৃত্তি, শুভলক্ষণসম্পন্ন, মহাধনুদ্ধর 'ও মহারথ কর্ণ-- 

অগ্রির তুল্য উজ্জল ও শুভলক্ষণযুক্ত আপন রথে থাকিয়া নিজবিমানস্থিত দেব- 

রাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৭॥ 
(সক শিপ পাপ 

সঞ্চয় বলিলেন--“মহারাজ ! মহাতআ্বা, অমিভতেজা, সমস্ত দ্ত্রিয়ের নিকটে 

যমব্বরূপ ও অস্ত্রগুরু পিতামহ তীম্ম্কে অজ্জনের দিব্য অন্থ্ে নিপাতিত, শর- 

শয্যায় শয়িত এবং মহাবায়ুশোধিত সমুদ্রের হ্যায় অবস্থিত দেখিয়া আপনার 
পুত্রগণের জয়ের আশা ও সমস্ত সুখ তিরোহিত হইয়াছিল এবং গায়ের বন্মও 
খুলিয়া পড়িয়াছিল। কেন না, তাহারা অপার জ্মুদ্রের অগাধ জলে দ্বীপের 

স্ায় (ভীষণসমরে) ভীম্মকেই আশ্রয়স্থান বলিয়া মনে করিতেন ॥১--৩। 

(৪)..'মহান্তমিব মৈনাকমহাধ্যং তুবি পাতিতম্-নি,--.মশক্যং ভুবি পাতিতম্পি। 



ইহ মহাভারতে দ্রোণ--- 

নভশ্চযতমিবাদিত্যং পতিতং ধরণীতলে 

শতক্রতুমিবাচিন্ত্যং পুরা বৃত্রেণ নিজিতম্ ॥৫। 
মোহনং সর্ববসৈন্যাস্ত যুধি ভীম্মং নিপাতিতম্। 
ককুদং সর্ববসৈন্যানাং লক্ষ সর্ববধনুক্মতাম্ ॥৬। 

ধনগ্তীয়শরৈর্ব্যাপ্ডং পাতিতন্ত মহাত্রতয্ । 

তং বীরশয়নে বীরং শযানং পুরুষর্ষভম্ ॥৭॥ , 

ভীগ্ঘমধিরথিদৃষ্টি। ভরতানাং পিতামহম্। 
অবতীধ্য রথাঁদার্তো বাষ্পপধ্্যাকুলেক্ষণঃ | 

অভিবা্াঞ্জলিং বদ্ধ! বন্দমানোইভ্যভাঁষত ॥৮॥ (কুলকম্) 

কণোহহমম্সি ভদ্রন্তে বদ মামভি ভারত ! | 

পৃণ্যরা ক্ষেময়। বাঁচা চক্ষুষা চাবলো কয় ॥৯॥ 

জআোতসেতি। বমুনাথ। ইধগিতি যামুনং তেন, পরিপ্রতং বাপুম্। দৈনাকৎ পর্কাতম্। 
নভণ্চাতম্ আকাশনষ্ম্। অচিন্তাম অচিন্শীয়প্রভাবমূ। মোহন ভে 779 মোহ" 

জনকম্। ককুদং প্রপানম্, “ঞ্রাধান্যে রাজপিঙ্গে চ বুমার্দে কৰুদোতশ্িষাম” ইতাথরঃ। লক্ষ 

প্রপানম্, “লক্ষ চিত্রে প্রণানে চ” ইতি বিশ্বঃ। মহাব্রত চিরিতরক্গচ বি আপিরথিঃ কর্ণঃ, 
শরতান।ং তদানীন্তনান।ং যুণিষ্ঠিরাদীনাম্। যট্পাদোহযত শ্লোক? 0৬ -৮| 

কর্ণ ইতি । তে তব ভদ্রঃ দঙ্গলমস্থিতি শেযঃ। অভি গ্রতি। দম শুভব। [৯ 

_.. ভৎকালে বিপক্ষের অসহনীয় ভীম্ম যমুনার শ্রে।তের হায় অঞ্জনের শরসমূহে 
ব্যাপ্তাদেহ হইয়া, ইন্দ্রনিপাতিত মৈন।কপব্বতের শ্যায় ভুতলে নিপাতিত রহিয়া- 
ছিলেন। সকল সৈন্যের মোহজনক, সমস্ত-যোদ্ধপ্রধান ও সমগ্র ধন্টদ্বরশ্রে্ঠ 
ভীদ্ম যুদ্ধে নিপাতিত হইয়া, আকাশঢাত সা ও পুর্বকালে বৃত্রাস্রনিজিত 
অচিন্ত্যগ্রভাব ইন্দ্রের ন্যায় ধরণীতলে পতিত ছিলেন । চিরব্রক্মচাঁরী, মহাবীর 
ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম্ম তখন অর্জনের বাণে ব্যাপ্তদেহ ও নিপাতিত হইয়া বীরশয্যায় 

শয়িত রহিয়াছিলেন। কর্ণ সেই অবস্থায় ভরতপিতামহ ভীম্মকে দেখিয়া, 
দুঃখিত ও বাস্পাকুলনেত্র হইয়া, রথ হইতে অবতরণপুব্বক অভিবাদন ও অপ্জলি- 

বন্ধন করিয়া, অবনত থ।কিয়া বলিতে লাগিলেন-- ॥৪--৮। 

“ভরতনন্দন ! আপনার মঙ্গল হউক, আমি কর্ণ, আপনি পবিত্র ও মঙ্গল- 

জনক বাক্যে আমার সহিত আলাপ করুন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়। আমার 

প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ॥৯ 
(6--আদিত্যং শক্রস্তেবামৃতং হৃতম্.. .নি,.-শতক্রতোরিবাচিন্কাৎ পুর। বৃত্রেণ নিয়ম 

পি। (৮)-ভরতানাঁং মহাছু/তিম্.পি, ভরতানাং মহাছ্যাতিঃ'ব| 



পর্ববণি তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | ২৩ 

ন নুনং স্কৃতস্তেহ ফলং কশ্চিৎ সমগ্নতে। 
যত্র ধম্মপরে। বৃদ্ধঃ শেতে ভুবি ভবাঁনিহ ॥১০| 

কোষসঞ্চয়নে মন্ত্রে ব্যুহে প্রহ্রণেবু চ। 

নাহ্মন্যং প্রপশ্যা মি কুরূণাং কুরুপুঙ্গব ! | 
বুদ্ধ বিশুদ্ধয়। ঘুক্তো ঘঃ কুরূংস্তারযেন্ভযাৎ ॥১১॥ 

ঘোঁধাংজ্মগ্নবে হিত্বা পিতিলোকং গমিষ্যসি | 

অগ্যপ্রভৃতি সংক্রুদ্ধ। ব্যাঙ! ইব মুগক্ষয়মূ। 
পাঁগব। ভরতত্রেষ্ঠ ! করিধ্ান্তি কুরুক্ষযম্ ॥১১। 
আদ গাণ্তীবঘোধষেণ বীর্্যজ্ঞাঃ সব্যসাচিনঃ। 

কুরবঃ সন্ধসিখ্যন্তি বজঘোধযাদিবান্থরাঃ ॥১৩॥ 

আদ্য গাঁন্তীবমুক্তাঁনমশনীনামিব স্বনঃ | 
ভ্র/সযিষ্যতি বাঁণানাং কুরূনন্যাংশ্চ পাঁথিবাঁন্ ॥১৪| 

. নেতি। ইহ লোকে রুতঙ্গেতি শেষ জুকুতন্ত ধন । যত মন্জাৎ ॥১০। 
কোমেতি | কোবসঞ্চরনে ধনবৃদ্ধো। প্রহ্রণেষু যুদ্ধেু। যট্পাদোতঘত শ্লোক? 1১১ 
যৌধ|নিতি।  অগ্রবে সন্থারকরহিতে বিপৎসাগরে, হিন্ব। নিক্ষিপা। অযমপি ম ট্প|দঃ 

শেক: |১১| 

অছোতি। সম্ুসিয়ান্তি মহ|ভয়ং প্রাপ্সান্তি, বজন্ত ঘোযাহ শন্দাৎ ॥১৩। 

অদ্েতি। অশনীনা, বজাবাম্ স্বনঃ শব? ॥১৪| 

নিশ্চয়ই কোন লোক ইহলোককৃত পুণ্যের ফল ভোগ করে না। যে হেতু 
আপনি ধশ্মপরায়ণ ও বৃদ্ধ হইয়া এই ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১০। 

. চীরবশ্রেষ্ঠ ! নিশ্মলবৃদ্ধিযুক্ত ঘিনি অর্থসঞ্চয়, মন্ত্রণা, বাহরচন। ও যুদ্ধে 
কৌরবগণকে ভয় হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, এমন অন্য কোন লোককেই 

আমি কৌরবগণের মধ্য দেখিতেছি না ॥১১। 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনি কৌরবযোদ্ধাদিগকে আশ্রয়বিহীন বিপৎসাগরে নিক্ষেপ 
করিয়া! পিতুলোকে গমন করিবেন; আর এদিকে ব্যাদ্রসমূহ যেমন মৃগবিনশ 

করে, সেইরূপ অত্যন্তত্রুদ্ধ পাগবেরা আজ হইতে কৌরবগণকে বিনাশ করিতে 
থাকিবে ॥১১॥ 

আজ হইতে অর্জনের বীধাভিজ্ঞ কৌরবেরা-বজনির্ঘোষে অস্ুরগণের ন্যায় 

গান্তীবনির্ধোবে অত্যন্ত ভীত হইতে থাকিবেন ॥১৩। 

(১০)...শেতে ভুৰি নিপাতিতঃ_-পি,..ভুবি ভবানহ__বা। (১১)..কুরণা" কুক্সত্ত ! 

'"পি। (১২) যোধান্ স্থবহুশো হত্বা-' পি, যোধাংস্ বহুধা হত্বা ' বা ব। 



২৪ মহাভারতে দ্রোণ_- 

সমিদ্ধোইগরির্যথ! বীর ! মহান্বালো দ্রমান্ দহেৎ। 
ধার্তরাষ্টরান্ প্রধক্ষ্যত্তি তথা বাঁণাঃ কিরীটিনঃ ॥১৫। 
যেন যেন গ্রঘরতো বাধুগ্রী সহিতৌ বনে । 
তেন তেন প্রদহতে৷ ভুবি গুলাতৃণদ্রুমান্ ॥১৬॥ 

যাদৃশোহগ্রিঃ সমিদ্ধো৷ হি তাদৃক্ পার্ধো ন সংশয় 

যথা বাযুর্মনরব্যাত্র! তথা কৃষ্ণো ন সংশয়? ॥১৭॥ 

নদতঃ পাঞ্চজন্যস্ত রসতো গাণ্ডিবস্ চ। 
শ্রন্বা সর্বাণি সৈন্যানি ত্রাসং বাস্তন্তি ভারত ! ॥১৮॥ 
কপিধ্বজন্য চোঁৎপাঁতে রথস্তামিত্রকষিণঃ | 
শব্দং সোঢ়,ং ন শক্ষ্যন্তিস্বাস্থৃতে বীর ! পাথিবা% ॥১৯। 

সমিদ্ধ ইতি। সমিদ্ধঃ প্রজলিতঃ। মহতী জাল| শিখ। যস্ত সঃ ॥১৫। 
দেনেতি। যেন ফেন পথ|। সহিতৌ গিলিতৌ | তেন তেন পথা ॥১৬| 
সাণৃশ্য* যৌজযতি যাণুশ ইতি । তারক দাহকতাং। তথ প্রেরকভাহ ॥১৭। 

দত ইত। রসতঃ শন্দাুমানস্ত | শ্রত্া তয়োনির্ঘোঘমিতি শেষ ॥১৮। 

কপীতি। গর যন্তয তশ্া, উৎপাতে উপস্থিত | খতে বিনা ॥১৯। 

/ 
ডি 

ছি 

তি 1 

আজ হইতে বজনির্ধেষের শ্যায় গাণ্তীবনিক্ষিপ্ত বাণসমুহের শব্দ কৌরব- 
গণের ও অন্যান্য রাজগণের ত্রাস উৎপাদন করিবে ॥১৪। 

বার! বিশাল-শিখা-সমগ্থিত প্রচ্জলিত অগ্নি যেমন বৃক্ষ সমূহকে দগ্ধ করে, 
সেইরূপ অন্ত্রের বাণ সকল ধার্তরাপ্গণকে দগ্ধ করিবে ॥১৫। 

বায়ুও অগ্নি মিলিত হইয়। বনের ভিতরে যে যে পথে বিচরণ করে, সেই 
সেই পথেই তাহারা ভূতলের গুল্ম, তৃণ ও বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করিয়া থাকে ॥১৬। 

সুতরাং নরশ্রেষ্ঠ ! প্রজলিত অগ্নি যেমন, অঙ্জুনও তেমনই ; এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। আবার বায়ু যেমন, কৃষ্ণও তেমনই ; এ বিষয়েও কোন 
সংশয় নাই ॥১৭। 

ভরতশন্দন ! কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যশঙ্ঘের ধ্বনি এবং অর্জনের গাণ্ডীবধনুর শব্দ 
শুনিয়া কৌরবপক্ষের সমস্ত সৈম্যই ভীত হইবে ॥১৮। 

বীর! বানরধ্বজ ও শক্রনাশক রথ উপস্থিত হইলে, আপনি ভিন্ন অপর 
রাজার তাহার শব্দই সহা করিতে পারিবেন না ॥১৯।॥ 

(১৯). ভূরিগুস্দ্রদান_-বা বরানি। রি যাদুশোহরি: সমুভুত:. রানি 

(১৯) কপির্বজস্তো২্পততঃ-.নি, অমিত্রকর্ষণ1...পি। 

পি শশপশাপ্প শাস্পিত পি ৬ লিপি অর ৯১০৩, 



পক্দণি তৃতীযোহ্ধ্যায়ঃ। ২৫ 

কো। হ্র্জুনং রণে যো, ত্বদন্যঃ পাথিবোহতি | 

যস্ত দিব্যাণি কম্মাণি প্রবদন্তি মনীধিণ? ॥২০॥ 

অমানুষশ্চ সংগ্রামন্্র্যত্ধকেন মহাত্না। 

তম্মাচ্চৈব বরং প্রাপ্তো ছুষ্পীপমকৃতাত্বভিঃ ॥২১॥ 
কোঁহ্ন্ঃ শর্তো রণে জেতুং পুর্বং যে৷ ন জিতস্তযা । 

জিতো! যেন রণে রামে৷ ভবতা বীর্য্যশালিন। | 
ক্ষত্রিয়ান্তকরো! ঘোরো দেবদানবদর্পহা। ॥২২॥ 

তমগ্যাহং পাগুবং যুদ্ধশৌগুমস্থ্যামাণো ভবতা চানুশিষ্টঃ | 
আশীবিষং দৃষ্টিহরং স্থঘোর: শুরং শক্্যাম্যন্ত্রবলামিহস্তমূ ॥২৩। 

ইতি। দিবানি নিবাভকবচব্পাপীনি ॥২০| 

গন ইতি | তআন্বকেন কিরাতকপিণ। শিবেন। অরুভাতুভিস্তপশ্তর তযতরৈঃ ॥১১। 

ইতি। েতুং তনজ্নগিতি শেষ, ঘোহজ্জন; | যটুপ|দোভযং শ্রোকঃ ॥১১। 

না তণজ্ভনমূ। যুদ্ধে শৌপ্ত' মন্তম, অমৃযামাণ; অসহমানঃ, অন্রশিষ্টঃ অভিমত । 
দা ভবহি প্রাবান নাশবতীতি ত দৃষ্টিতরমূণ আশাবিম” সর্পমিব |১৩। 

খু হু 

ভাত 

ক 

জ্ঞানীর। যাহার অলৌকিক কন্ম সকল বলিয়। থাকেন, আপনি ভিন্ন অন্য 
কোন্ রাজ| সেই অজ্জ্বনের সহিত সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন ?॥১০ 

কিরাতরূগী মহাক্। শিবের সহিত অজ্জনের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং অঙ্জন 
অতপম্বীর দুর্লভ বর সেই শিবের নিকট হইতে ল[ভ করিয়াছিলেন ॥২১। 

তার পর বলবান্ যে আপনি যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ান্তকারী, ভয়ঙ্করমৃত্তি এবং দেব ও 
দানবগ্ণর দপশারী পরশুরামকে জয় করিয়াছিলেন, সেই আপনি পুবের 

মাহাকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই অঙ্জুনকে অন্য কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে জয় 

করিতে সমর্থ হইবে ? ॥২১। 

কিন্ত আমি অসহিঞ্ণ হইয়। উঠিয়াছি। সুতরাং আপনি অনুমতি করুন; 
আপনর অন্ুুমতিক্রমে আজ আমি- দৃষ্টিমাত্রে প্রাণনাশক সপ্পের ম্ায় অতি- 
ভয়ঙ্কর, যুদ্ধমন্ত'ও বীর সেই পাগুনপ্দন অজ্জ্বনকে আস্মের বলে বধ করিতে সমর্থ 
হইব ॥২৩। 

(১০)কো হাজ্জন, যোপরিতুম্..ব| বরানি। (২১) অমান্তষৈশ্চ সংগ্রামম্নপি নি। 

(২৯) পূর্বপাদদ্বয়াৎ পরম্ 'পাওঁপুক্রে। রণগ্নাথী মাধবেন চ রক্ষিত: ইতি পাদদ্য়ঘর্ধিকম্ পি 

'"'দেবদানবপূজিতপি ব। (১৩)"অস্ববন্তং নিহস্বমপি। ইতঃ পরম্ “--তৃতীয়ো- 
টি বাবরানি। 

৪ 



২৬ মহাভারতে দোঁণ 

সঞ্জয় উবাচ । 
তস্য লালপামানস্ত কুরুবৃদ্ধ; পিতামহ । 

দেশকলোচিত* বাক্যমব্রবীৎ প্রীতমানস? ॥২৪। 

সমুদ্র ইব সিন্ধ,নাং জ্যোতিষামিব ভান্বরঃ | 
সত্যস্ত চ যথা সন্তে! বীজানামিব চোর্বরা ॥২৫। 

পর্জন্য ইব ভূতাঁন।ং প্রতিষ্ঠ। স্ৃহৃদাং ভব | 
বান্ধবাস্তানুজীবন্ত স্বাছুবৃক্ষমিবাঁগুজাঢ ॥২৬॥ (বুগ্মকম্) 

মানহ। ভব শক্ণাং মিত্র!ণাঁং নন্দিবদ্ধনঃ | 

কৌরবাণাং ভব গতির্যথা বিষ্ুদিকৌকসাম্ ॥২৭॥ 
স্ববাহুবলবীর্য্যেণ ধার্ভরা্প্রিয়ৈধিণা | 

কর্ণ! রাঁজপুরং গত্বা কান্বোজ। নিজিতাস্তয়া ॥২৮॥ 
গিরিব্রজগতাশ্চাঁপি নগ্রজিৎপ্রমুখ। নৃপা। 

অন্বষ্ঠাশ্চ বিদেহাশ্চ গান্ধারাশ্চ জিতাস্তযা ॥২৯॥ 

তশ্তেতি। লালপ্যঘানন্ত পুনঃ পুনর্ণপতঃ কর্ণন্যান্তিকে ॥২৪। 
সমুদ্র ইতি। দিদ্ব,নাং নদীনাম্, “সিন্ুন ছাং মহানদে” ইতি পরণি; | উর্বর পত্তঙ্নন 

ঘোগ্য। ভূগি: | পর্ন্যো মেঘ | প্রতিষ্ট। আশ্রয় | তব ভ্বাম। অগুদা; পঙ্ষিণঃ |২৫--২৬। 

মানেতি। মানহ| গর্ধনাণকঃ | নন্দিবদ্ধন আনন্দবুপ্ধিজনকঃ ॥২৭। 

কর্ণপরাক্রমমাহ পঞ্চভিঃ স্বেতি। রাজপুরং তদাখ্যাং কান্বোজরা জধানীম্ ॥২৮| 

গিরীতি। গিরিব্রছে। নাম দেশঠ নযনজিন্নাম নুপঃ ॥২৯। 

সঞ্জয় কহিলেন_-কর্ণ বার বার এইরূপ বলিতে লাগিলে, কুরুবুদ্ধ ভীন্ম 

সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে এইরূপ দেশকালোচিত বাক্য বলিতে ল।গিলেন_॥২৪॥ 

কর্ণ! সমুদ্র যেমন নদীসমূহের, সৃধ্য যেমন সমস্ত তেজের, সঙ্জন যেমন 

সতোর, উর্ববর। ভূমি যেমন বীজের এবং মেঘ যেমন 'প্রাণিগণের, তুমিও তেমনই 
বন্ধুগণের আশ্রয় হও। আর পক্ষিগণ যেমন স্বাছুফল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া 

জীবন ধারণ করে, বন্ধুগণও তেমন তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ 

করুন ॥২৫--২৬। 

তা'র পর তুমি শক্রগণের গব্ধনাশক ও মিত্রগণের আনন্দবদ্ধক হও এব: 

বিষুণ যেমন দেবগণের, তুমিও তেমন কৌরবগণের গতি হও ॥২৭॥ 
কর্ণ! তুমি দুর্যযোধনের হিতৈষী হইয়া রাঁজপুরে যাইয়া আপন বাহুবলে 

কান্বোজগণকে জয় করিয়া ছিলে ॥২৮। 

২৪) ইভ; পরম্ 'ভীন্ম উবাচ" নি। (২৬) ..প্রতিষা স্হদাং ভবান্.. হুম 
পপ পাপ 



পর্ববণি তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | ২৭ 

হিমবদৃছূর্গনিলয়াঃ কিরাতা রণকর্কশাঃ । 

দুর্য্যোধনন্ত বশগাঁঃ কৃতাঃ কর্ণ! ত্বয়া পুরা ॥৩০॥ 
উত্কল। মেকলাঁঃ পৌও% কলিঙ্গান্ধান্চ সংযুগে। 
নিষাদাশ্ ত্রিগর্ভাশ্চ বাহলীকাশ্চ জিতাস্য়া ॥৩১। 
তত্র তত্র চ সংগ্রামে ছূর্যোধনহিতৈষিণা । 
বহবশ্চ হত৷ বীরা ত্বয়া কর্ণামিতৌজসা ॥৩১। 
বথ। দুর্য্যোধনস্তাঁত ! সঙ্ঞাতিকুলবান্ধবঃ | 
তথা তবমপি সর্বেষাঁং কৌরবাণাং গতির্ভব ॥৩৩| 
শিবেনাভিবদামি ত্বাং গচ্ছ যৃধ্য্ব শক্রভিঃ | 
অনুশাধি কুরূন্ সংখ্যে ধত্ম্ব ছ্যোধনে:জয়ম্ ॥৩৪॥ 

ভবান্ পৌন্রসমো হস্মাকং যথা দুর্যোধনস্তথা | 
তবাপি ধন্মতঃ সর্বে যথ| তস্ত বয়ং তথ! ॥৩৫॥ 

হিমবদিতি। হিমবান্ পরত এব দুর্গং তদেধ চ নিলয় আবাসে হ্যা: তে ॥৩০| 

উৎ্কপ| ইত্তি। অনী দেশবাচকাঁঃ শব্ধা দেখবাসিধু পক্ষ্যন্তে ॥৩১। 
তদ্ধেতি। তত্র তত্র উক্তেতরেসু দেশেষু ॥৩২| 
যথেতি | যথ। প্রজানাত গতিরিত্যাশয়ঃ। গতিরপাঞ্ত ॥৩৩| 

শিবেনেতি | শিবেন নিদোষেণ মনোভাবেন। অনশাধি উপধিশ। ধংস্ব কুরু ॥৩৪| 

গিরিব্রজস্থিত নগ্রজিৎপ্রভূতি রাজগণকে এবং অন্বষ্ঠ, বিদেহ ও গান্ধার- 
দেশীয় বীরগণকে ভূমি পরাভূত করিয়াছিলে ॥২৯॥ 

কর্ণ ' তুমি পুর্বে হিমালয়ছুর্গবামী সমরছুদ্ধধ কিরাতগণকে ছুষ্যোধনের 

বশীভূত করিয়।ছিলে ॥৩০। 

তুমি--উৎকল, মেকল, পৌও, কলিঙ্গ, অন্ধ, নিধ।দ, ত্রিগর্ত ও বাহলীক- 
দেশবাসী বীরদিগকে জয় করিয়।ছিলে ॥৩১॥ | 

কর্ণ! তা"র পর তুমি ছুর্যযোধনের হিতৈষী হইয়া অমিত বিক্রমে ভান্যান্থি 
দেশীয় বহুতর বীরকেও সংহার করিয়াছ ॥৩২।॥ 

অতএব বংস! জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত ছুষ্যেধন যেমন প্রজাদের 

গতি, তুমিও তেমনই সমস্ত কৌরবের গতি হও ॥৩৩॥ 

কর্ণ! আমি প্রসন্ন চিত্তে বলিতেছি-তুমি যাও, শক্রগণের সঙ্গে যুদ্ধ কর, 
কৌরবদিগকে উপদেশ দাও এবং যুদ্ধে ছুষ্যোধনের জয়মম্পাদন কর ॥৩৪। 

(৩২). বহব*্5 জিতাঃ কর্ণ! ত্য! বীর। মহৌজস|-ব। ব র| শি। 



২৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

যৌনাৎ সন্বন্ধকালোকে বিশিষ্টং সঙ্গতং সতাম্। 
সন্ভিঃ সহ ন্রব্যাঘ্র ! প্রবদন্তি মনীষিণ? ॥৩৬॥ 

স সত্যসঙ্গতে ভূত্বা মমেদমিতি নিশ্চিতমৃ । 

কুরূণাং পালয় বলং যথা ছৃষ্যোধনস্তথা ॥৩৭॥ 

ইতি শ্রুতা! বচস্তস্ত চরণাবভিবাদ্য চ। 
বযো বৈকর্তনঃ কর্ণন্ত পমায়োধনং প্রতি ॥৩৮। 
সোহভিবীক্ষ্য নরৌঘাণাং স্থানমপ্রতিমং মহৎ । 
ব্যুটপ্রহরণো রস্বং সৈন্যং তৎ সমরুংহয়ৎ ॥৩১। 

হধিতাঃ কৃরবঃ সরে ছুর্য্যোধনপুরোগমাঃ। 
উপাগতং মহাবাছং সর্বানীকপুরঃসরমূ | 

কর্ণং দৃষ্ট| মহাক্বানং বুদ্ধায় সমূপস্থিতম্ ॥৪০| 

ভবানিতি | অর্বে বয়ং তম্ত দুর্যোপনন্ত যুথ তথ! তবাপীতি সন্ধন্ধঃ ॥৩৫॥ 

যৌনাদিতি ৷ সিং সহ সতাং সঙ্গতং মেণনম্, যৌনাত সঙ্ধন্ধকাৎ ভাতিহাদেঃ সন্পর্কাং 

বিশিষ্টং শ্রেষ্টং প্রবদন্তি। অতত্থঘ়্ি যৌনসন্বন্ধাভাবেহপি সন্বাক্সঙ্গত শ্রেঠমিতি উবঃ ॥৩০| 

সইতি। সত্যসঙ্গত উক্তবিপ্ষথার্থমেলনঃ। নিশ্চিতৎ নিশ্চ্বিষরীভূতম্ ॥৩৭| 

ইতীতি। তত্য ভীন্মস্ত। আয়োধন, সমবাঙ্গনম্ ॥৩৮। 

সইতি। স্থানং সমরাদনম। বুঢ়ং ব্ুভরূপেণ সনিবেশিতঞ্চ ভৎ প্রহরনানি বদ্ধানি 

আস্্ীণি উরঃস্থ বক্ষ: যন্তয তচ্চেতি তত, সমবুহমৎ আহ্মনঃ প্রবেশনেনাবদ্ধঘত ॥৩৪| 

বৎস! ছৃর্যযোধনের ন্যায় তুমিও আমাদের পৌত্রতলা । সুতরাং আমরা 
সকলে ছুর্যো ধনের নিকটে যেমন, তে।মার নিকটেও ধন্মানতসারে তেমনই ॥৩৫। 

নরশ্রেষ্ঠ! জ্ঞানী লোকেরা জগতে যৌন সন্বন্ধ অপেক্ষা সঙ্জনের সহিত 
সঙ্জনের সন্মেলনরূপ সম্বন্ধকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন ॥৩৬| 

অতএব কর্ণ! তুমি সেইরূপ সত্যসন্বন্ধ হইয়া «এ সৈন্য আমারই” এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়া ছুর্য্যোধনেরই তুল্য কৌরবসৈল্য রক্ষা কর' ॥৩৭ 

বিকর্তননন্দন কর্ণ ভীগ্মের এই সকল বাক্য শুনিয়া তাহার চরণযুগলে প্রণাম 
করিয়া সত্বর সমরাক্গনের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৩৯॥ 

তিনি আসিয়া অতুলনীয় ও বিশাল হৈন্যস্থান দেখিয়া (নিজে তাহাব 
সন্মখে যাইয়া) ব্যুহরূপে সন্নিবেশিত এবং বক্ষোদেশে অন্্ধারী সেই কৌরব- 
সৈম্যকে পরিবর্ধিত করিলেন ॥৩৯॥ 
:(৩১)-০সঞিঃ সঙ্গমমিচ্ছন্তি তক্মাৎ প্রাজঞাঃ পরৈরপি-__নি। (৬৭) স সতাসপর:...নি। 
(৩৮) নিশমা বচনং তস্ত - বাব রা নি,..কর্ণঃ সমীপং স্ব্বধদ্িনাম-_ব। 



পর্ববণি চতুর্ধোহ্ধ্যায়ঃ। ২৯ 

ক্ষেড়িতান্ফোটিতরবৈঃ সিংহনাঁদরবৈরপি। 

ধনুঃশীব্বৈশ্চ বিবিধৈ? কুরব? সমপুজয়ন্ ॥8১। 
ইতি গ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

দ্োণাভিষেকে কর্ণাশ্বাসে তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ |০॥ * 
0 

চতুর্ধোহধ্যায়ই। 
সী 

০০০ 0. 
৩6, 

সপ্তায় উবাঁচ। 

রথস্থং পুরুষব্যাস্রং দৃষ্টা কর্ণমবস্থিতম্। 
হৃষ্টো ছুর্য্যোধনে। রাজনিদং বচনমব্রবীৎ ॥১। 

সনাথমিব মন্যেহহং ভবতা৷ পালিতং বলম । 

অত্র কিং নু সমর্থ, যদ্ধিতং তৎ সম্প্রধাধ্যতাম্ ॥২। 

দিত। ইতি । জধিত। আনন্বিত। অভবন | মটুপাদে|তয়ং শ্লোক? 1১০| সানত। হাত । 

গেঁডিতেতি।  ক্গেডিতানি হধকোলাহলাঃ আন্ষোৌটিতানি বাহবাম্মেটাশ্চ তদ্রপৈ 

নৃশ্বঃ ॥5১| 

£৩ মহানহোপাধার-ভারতাচান্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধা ন্তবাগীশভট।চাঁঘাবিরচিতাষা মহাভারত- 

টাকাবা" ভারতবৌগুদীপমাথ্াারা” ছোপপর্বণি দোখাভিযেকে ভভীঘোহপ্যাধঃ ॥৭| 
০8) 

বখস্থমিতি। পুরুষব্যান্ত্রং বলবীষ্য। দিন] পুরুষশ্রেষ্ঠম্। অবস্থিত, সমীপে ॥১। 
দেতি । সনাখ' সরক্ষকম্। অত্র বলে কিংন্ত সমর্থৎ যে!গাম্, ঘচ্চ হিতম্ ॥১| 

তখন ছুর্যোধনপ্রন্থতি কৌরবের! সকলে মহাবানু, মহাক্স সমস্ত সৈন্যের 
অগ্রবর্তী ও যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত কর্ণকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলেন ॥8০| 

ক্রমে বূরুপন্গীয় যোদ্ধারা আনন্দকোলাহল, বাহ্বাক্ষোটন, সিংহনাদ ও 
শ।নাবিধ ধনুষ্টঙ্ক(রশব্ডে কর্ণকে অভিনন্দিত করিলেন? ॥8১। 

চি ০ 
০০5 

সঞ্জয় বলিলেন-_রাজা ! পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে রথারোহণে সম্মখে অবস্থিত 
দেখিয়া ছধ্যোধন আনন্দিত হইয়া এই কথা বলিলেন_॥১। 

” ". চতুথোইপ্যায়? ব|বরানি। (২) সনাথমিব মেশ্তার্থম মন্তে কর্ণ! সমর্থ, 
ম' -পি। 



৩০ মহাঁভাঁরতে দ্রোণ_- 

কর্ণ উবাচ। 

ব্রহি নঃ পুরুষব্যাত্র ! তব হি প্রাজ্ঞতমে নৃপ !। 
যথ| চার্ঘপতিঃ কৃত্যং বীক্ষতে ন তথেতর? ॥৩॥ 

তে ম্ম-সর্বে তব বচঃ শ্োতুকামা নরেশ্বর ! | 
ন চান্যাব্যং ভবান্ বাক্যং ভ্রয়াদিতি মতির্মম ॥৪॥ 

দুর্য্যোধন উবাঁচ। 
ভীগ্ষঃ সেনীপ্রণেতাসীদ্ঘ়ম। বিক্রমেণ চ | 

শ্রুতেন চোপসম্পননঃ সর্বৈর্ষোধগুণৈস্তথা ॥৫॥ 

তেনাতিবশসা কর্ণ! দ্ত| শক্রগণান্ মম। 

সযুদ্ধেন দশাহাঁনি পালিতাঃ নমো মহাআ্বন। ॥৬| 

তন্মিন্স্থকরং কন্ম কৃতবত্যাস্থিতে দিবম্। 

কং নু সেনাঁপ্রণেতারং মন্যসে তদনন্তরম্ ॥৭॥ 

ব্রহীতি । অর্থপততিঃ স্বামী, কত্যং কর্তব্যম্, বীঙ্গতে পধ্যালোচ্য নির্ধীরঘতি ॥৩| 

তইতি। স্মশব পাদপূরণে। মুতিঃ সন্ভাবন। ॥9| 

ভীক্ম ইতি। সেনারা প্রণেতা পরিচালকঃ | শ্রতেন শাপ্বজ্ঞানেন, উপসম্পন্নো যুভঃ ॥৫| 

তেনেতি। দস্তা নাশয়ত|। স্মে। বরম্ ॥৬। 

তশ্মিন্নিতি। অস্ুকরম্ অন্যেছ্ক্ষরম্। আস্থিতে অবলধিতবতি ॥৭| 

কর্ণ! তুমি আমার সৈন্য রক্ষা করিতে থাঁকিলে, তাহা ঘেন সনাথ থাকিবে 

বলিয়া আমি মনে করি। (সে যাহ! হউক,) এই সৈন্যের পক্ষে কি উপযুক্ত এবং 

যাহা হিতজনক হয়, তাহ। স্থির কর? ॥২॥ 

কর্ণ বলিলেন-_“পুরুষশ্রেষ্ঠ ! রাজা! তুমিই বল। কারণ, তুমিই 
আমাদের মধ্যে. প্রাজ্জতম ; বিশেষভ্ গুভূ যেরূপ কর্তব্য পর্যয(লোচনা করিতে 

পারেন, অন্তে সেরূপ পারে না॥৩। 

নরনাথ! আমরা সকলেই তোমার বাক্য শুনিবাঁর ইচ্ছা করি। কেন না, 

তুমি অন্যাধ্য কথ। বলিবে না, ইহাই আমার ধারণা? ॥8 

দুর্যোধন বলিলেন_-বিয়স, বিক্রম, শান্তরজ্ঞন এবং সমস্ত ধোদ্ধগুণ-সম্পন্ন 

ভী্ম আমার সেনাপতি ছিলেন ॥৫। 

কর্ণ। অতিযশ। ও মহা আ্বা সেই ভীম্ম ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ আমার শক্রগণকে 

বিনাশ করিতে থ। কিয় দশ দিন যাবৎ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন ৬॥ 

(৩..বুপঃ পিন, শুযু-ং নি। (৪) - নান্যাষ্যং হি ভবান্ বাক্যম্.. 'বাৰ রানি। 
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ন বিন! নাঁয়কং সেনা মৃহূর্তমপি তিষ্ঠতি। 
আহবেন্বাহ্বশ্রেষ্ঠ ! কর্ণহীনেব নৌর্জলে ॥৮| 
যথ। হাকর্ণধারা নৌ রথশ্চাসারধির্যথ। | 
দ্রবেদ্যথেক্টং তদ্ৎ স্াঁদুতে মেনীপতিং বলম্ ॥৯। 
অদেশিকো যথা সাঁর্থঃ সর্ববং কৃচ্ছৎ সমৃচ্ছতি। 

অনাক1 তথ! মেন। সর্ববান্ দোঁযান্ সমচ্ছ'তি ॥১০। 
স ভবান্ বীক্ষ্য সর্বেষু মামকেষু মহা ত্বস্থ | 

পশ্য সেনাপতিং যুক্তমনু শীন্তনবাঁদিহ ॥১১॥ 

বং হি সেনীপ্রণেতারং ভবান্ বক্ষ্যতি সংযুগে । 
তং বয়ং সহিতাঃ সর্বেব করিষ্যামো ন সংশয়? ॥১২। 

কর্ণ উবাঁচ। 

সর্ব এব মহাত্সান ইমে পুরুষসভতম% | 
মেনাপতিত্বমহন্তি নাত্র কার্ধ্য। বিচারণ। ॥১৩॥ 

নেতি। আহবেমু যুদ্ধেষু। কর্শহীন! কর্ণপাররহিত|, নৌগুরিঃ || 

যথেতি। দ্রবেহ গচ্ছেং। খতে বিন, বলং সৈন্যম্ ॥৯ 
অদেশিক ইতি । অদেশিকঃ তত্তদ্েশীঘসহচরশূন্ত, সার্থো বণিক্ ॥১০। 

সইতি। ঘুক্তমুপযুক্তমূ অন্থ পশ্াঁ শান্তনবাপ্তীক্মা॥১১| 

যুমিতি | সেনাপ্রণে ণতারং মেনাপরিচালনে যোগাম্। করিধ্যামঃ সেনাগ্রণেতারমূ ॥১২| 

ক্রমে অন্যের দু্ধর কাধ্য সম্পাদন করিয়। তিনি স্বর্গারোহণ করিতে প্রস্তুত 

হইয়াছেন; এখন তুমি কাহাকে উপযুক্ত সেনাপতি মনে কর ?॥ 
বীর.শষ্ঠ! জলে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় নায়কবিহীন সেন। যুদ্ধে 

নুহুর্ধকালও থাকিতে পারে না ॥৮। 

কর্ণধারবিহীন নৌকা এবং সারথিশৃন্য রথ যেমন ইচ্ছানুসারে চলিতে থাকে, 
সেনাপতিবিহীন সৈন্যাও সেইরূপই হইয়া পড়ে ॥৯॥ 

বণিক্ যেমন সেই সেই দেশের সহচর না পাইলে সর্বপ্রকার কষ্ট অনুভব 

করে, সেনাও তেমন নায়ক না থাকিলে সমস্ত দোঁষ ভোগ করে ॥১০।॥ 

অতএব কর্ণ! ভুমি বিশেষভাবে পর্যালোচনা! করিয়! দেখ যে, ভীম্মের 
পরে আমার পক্ষের সকল বীরগণের মধ্যে কে উপযুক্ত সেনাপতি আছেন ॥১১। 

তুমি ধাহাকে উপযুক্ত সেনাপতি বলিবে, আমর! সকলে মিলিত হইয়া 

নিশ্চয়ই যুদ্ধে তাহাকে সেন।পতি করিব' ॥১২। 

(৬) নেতৃহীনেব...নি। (১০).,*সার্থ; সর্ব কৃচ্ছ * সমৃচ্ছতি .. 



৩২ মহাভারতে দোণ- 

কুলসংহননজ্ঞানৈর্বলবিক্রন“দ্ধিভিঃ | 
যুক্তাঃ শ্রুতজ্ঞা হ্রীমন্ত আহবেষনি বান? ॥১৪॥ 

যুগপন্ন তু তে শক্যাঃ কর্ত সর্বে পুরঃসরা?। 
এক এব তু কর্তব্যে! যম্মিন্ বৈশেষিকা গুণাঃ ॥১৫॥ 

অন্যোন্য্পদ্ধিনাং হোষাং যগ্তেকং ত্বং করিষ্যুসি। 
শেষ! বিমনসো ব্যক্তং ন যোৎস্থান্তি হিতাস্তব ॥১৬ 

অয়ঞ্চ সর্ববযোধাঁনামাচাধ্যঃ স্থবিরে। গুরুট | 

বু্তঃ সেনাপতিঃ কর্ত,ং দ্রোণঃ শস্ত্ভৃতাং বর ॥১৭। 
কো! হি ভিষ্ঠতি ছুদ্র্ষে দ্রোণে ব্রন্মবিছুভমে | 
পেনাপতি? স্ঞাঁদন্যোহস্মাচ্ছুক্রাঙ্গিরসদর্শনীৎ ॥১৮॥ 

সর্ব ইতি। ইমে শলাদ্ব্;। অঠগ্টি প্রাপ্থৎ ঘোগা। ভবন্থি ॥১৩। 

কুলেতি | সণননং সেনাপতিধোগাত শরীরম্! হীমন্তঃ অকাধাকরণে লজ্জা বন্তঃ |১৪| 

যুগপদিতি। পুরঃসরাঃ সেনাপতিত্তেনাগ্রগাদিনঃ| বৈশেধিকা অন্েভ্যে। বা।বু্াঃ 0১৫ 

অনোনোতি | করিযাসি মেনাপতিমিতি শেষ | বাক্তৎ ফরম ॥১০| 

অযনমিতি। আচাধা? অন্্শিক্ষকঃ| যুক্ত উচিতঃ॥১৭] 

কইতি। ব্রঙ্গবিদু্তমে বেদজ্ঞঞ্রেগে | শ্রক্রল্তা আঙ্গিবসন্ত বৃভম্পতেবিব চ দন” যঙ্তা 

তম্মাৎ ॥১৮॥ 

কর্ণ বলিলেন---এই মহাক্ম। পুরুষশ্রেষ্টের৷ সকলেই সেনাপতির পদ পাই- 
বার যোগ্য; এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥১৩। 

কারণ, ইহারা সকলেই-বংশ, শরীর, জ্ঞান, বল, বিক্রম ও বুদ্ধিসম্পন্ন এবং 

শান্ত্রজ্ঞ, লজ্জাশীল ও যুদ্ধে অনিবন্তী ॥১৪। 

তথাপি একদ| ইহাদের সকলকে সেনাপতি করা যায় ন|। সুতরাং ধাহার 

বিশেষ গুণ আছে, সেইরূপ একজনকেই সেনাপতি করিতে হইবে ॥১৫॥ 

তা'র পর পরস্পরস্পদ্ধীকারী এই বীরগণের মধো তুমি ঘর্দি একজনকে 

সেন।পতি কর, তবে তোমার হিতৈষী হইলেও অবশিষ্ট যোদ্ধার ক্ষুপ্নচিত্ত হইয়া 
নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিবেন না ॥১৬। 

কিন্তু এই দ্রেণ সমস্ত যোদ্ধার অস্ত্রশিক্ষক, বুদ্ধ, গুরু ও অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ। 
সুতরাং ইহাকেই সেনাপতি কর! উচিত ॥১৭॥ 

কারণ, ছুদ্ধধ ও বেদজ্ঞশ্রেক্ট দ্রোণ থাকিতে, শুক্র ও বৃহস্পতির তুল্য উনি 

ভিন্ন অন্য কোন্ বাক্তি সেন।পতি হইতে পারেন ? ॥১৮। 

৮). সেনাপতিস্বযোগোহ্যঃ শুক্রাঙ্গিরসদর্শনাৎ_পি. ৭ 
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ন চ সোহপ্যন্তি তে যোধ? সর্ববরাঁজহ্থ ভারত !| 

দ্রোণং যঃ সমরে যান্তং নানুযাস্যতি সংযুগে ॥১৯। 

এষ সেনা প্রণেতৃণামেষ শন্ত্রভৃতামপি । 

এ বুদ্ধিমতীকৈব শ্রেষ্ঠো রাজন! গরু্চ তে ॥২০॥ 
এনং ছুর্য্যোধনা চার্ধ্যমাশু সেনাপতিং কুরু। 

জিগীধন্তোইস্রান্ সংখ্যে কাতিকেয়মিবামরা? ॥২১। 
সপ্তায় উবাচ 

কর্ণস্ত বচনং শ্রত্বা রাজা ছুর্যোধনস্তদা । 

সেনামধ্যগতং দ্রোণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২২। 
দুর্য্যোধন উবাঁচ। 

বর্ণ শ্ৈষ্ঠ্যাৎ কুলোৎপত্তয৷ শ্রুতেন বয়সা ধিয়! | 
বীর্ধ্যাদ্দাক্ষ্যা দধূয্যত্বাদর্থজ্ঞানান্নয়াজ্জয়াৎ ॥২৩॥ 

তপসা! চ কৃতজ্বত্বাদ্র্দ্ধঃ সর্বগুণৈরপি । 

যুক্তে৷ ভবগসমো গোপ্ত। রাঁজ্ঞামন্যো ন বিদ্াতে ॥২৪॥ (বুগ্মকম্) 

নেতি। যোপো যোদ্ধ।। স'যুগে যদ্ধে॥১৯। ্ 
এম ইতি। সেনাপ্রণেত্ণাৎ সৈন্যপরিচালকানাম্। গুরুরপ্বশিক্ষকঃ 1১০| 
এনসিতি | আশু শীঘ্বম। জিগাষন্ছো জেতুমিচ্ছন্তঃ |২১| 

কর্ণনোতি। সেনামধাগতং তম্দিয্নেকাদশেহহি গ্রাতরেব সজ্জিতসৈন্মধাস্থিতম্ ॥২২। 

বশেতি। বণ শ্শৈষ্ঠ্যাৎ অন্মদাছ্যপেক্ষয়া, শ্রতেন শাস্তজ্ঞানেন। দাক্ষ্যাদ্যুদ্ধনৈপুণাৎ 

অথভ্ঞানা কর্ভবাববোপা নয়ান্নীতেঃ, জয়াদন্যত্র জয়লাভাং। গোপ্ত। রঙ্ষিতা, রাজ্ঞাং 

পো ॥১৩ ০০৩] 

ভরতনন্দন! দ্রোণ যুদ্ধ যাইতে লাগিলে, ধিনি উহার অনুসরণ করিবেন 

শা, সকল যোদ্ধার মধ্যে এমন যোদ্ধা নাই ॥১৯। 

কেন না, রাজী ! সৈশ্বাপরিচালক, অস্ত্রধারী ও বুদ্ধিমান লোকদিগের মধো 
নি শ্রেষ্ঠ; বিশেষতঃ ইনি তোমার গুরু ॥২০। 

অতএব ছূর্যোধন! দেবতার! যেমন অসুরজয়াভিলাধী হইয়া যুদ্ধে 
কাণ্তিককে সেনাপতি করিতেন, তুমিও সেইরূপ সত্বর এই আচার্ধাকে সেনাপতি 
কর ॥২১। 

সঞ্জয় বলিলেন-_“রাজা ছূর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শুনিয়া তখনই সৈন্যমধ্যবর্তী 
ফোগের নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥২২। 

€ (২১) ্নোকাৎ পরম্ “..পঞ্চমোহধায়ঃ' বা নি। 
৫ 



৩৪ মহাভারতে দৌণ-- 

স ভবান্ পাতু নঃ সর্বান্ বিবুধানিৰ বাসবঃ | 

ভবন্নেত্রাঃ পরান্ জেতুমিচ্ছামে। দ্বিজসত্ম ! ॥২৫॥ 

রুদ্রাণামিব কাপালী বসুনামিব পাবকঃ। 
কুবের ইব ক্ষাণাং মরুতামিব বাঁসব? ॥২৬॥ 
বশিষ্ঠ ইব বিপ্রীণাঁং তেজসামিব ভাঙ্বরঃ | 
পিতৃণামিব ধর্থোন্ো যাদসামিব চাম্বুরাট্॥২৭॥ 
নক্ষত্রাণামিব শশী দিতিজানামিবোশন] | 

শ্রেষ্ঠঃ সেনাপ্রণেতৃণাঁং স নঃ সেনাপতির্ভব ॥২৮॥ (বিশেষকম্) 
আক্ষৌহিণ্যে। দশৈক। চ বশগাঁঃ সন্তু তেহনঘ ! | 
তাভিঃ শক্রন্ প্রতিব্যুথ জহীক্দ্রো দানবানিব ॥২৯| 

সইতি। পাতু রক্ষতু। ভবাঁনেব নেত্রো নেত। যেষাঁ* তে বরঘ্। “নেজে। নেতপি 

নেত্রঞ্চ গুণে মূলে বিলোচনে" ইতি তরিকা গুশেষঃ ॥২৫। 

রুদ্রাণামিতি। কাপালী কপালভৎ শিবঃ | মরুতাঁং দেবানাম। ধশ্েন্ছো ধন্মরাছে। 

যমঃ, যাদসাং জলজন্ত,নাম্, অশ্ব রাট বরুণঃ। উশন। শুত্রঃ | স ত্বম্॥২৬-২৮| 

অক্ষৌহিণ্য ইতি। 'প্রতিবুাহা মদীয়াং তাং সেনামেব পা গুবপ্রতিবাহরূপেণ সন্নিবেশ্ঠ ॥২৯। 

দুর্যোধন বলিলেন-_“আঁচাধ্য ! বর্ণশ্রেষ্ঠতা, সদ্বংশে জন্ম, শাস্্জ্ঞান, বয়স, 
বৃদ্ধি, বল, কাধ্যদক্ষতা, দুদ্ধধতা, কর্তব্যজ্ঞান, নীতিজ্ঞতা, জয়, তপস্তা ও 

কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি সমস্ত গুণেই আপনি বৃদ্ধ (বড়)। সুতরাং আমাদের পক্ষের 

রাজাদের মধ্যে আপনার তুল্য অপর উপযুক্ত রক্ষক নাই ॥২৩--২৪। 

অতএব ত্রাঙ্গণশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নেতা করিয়া আমরা বিপক্ষগণকে জয় 

করিবার ইচ্ছা করি। অুতরাং ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ 

আপনিও আমাদের সকলকে রক্ষা করুন ॥২৫। 

রুদ্রগণের মধ্যে যেমন শিব, বস্থগণের মধ্যে যেমন অগ্নি, যক্ষগণের মধে। 

যেমন কুবের, দেবগণের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে যেমন বশি্ঠ, 

তেজব্বিগণের মধ্যে যেমন স্ৃধ্য, পিতৃগণের মধো যেমন যম, জলস্থ প্রাণিগণের 

মধ্যে যেমন বরুণ, নক্ষত্রগণের মধ্যে যেমন চন্দ্র এবং দৈত্যগণের মধ্যে যেমন 

শুক্র, আপনিও তেমন সৈশ্যপরিচালকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনি 
আমাদের সেনাপতি হউন ॥২৬--২৮॥ 

(২৫)."সর্বান্ দেবানিব শতক্রতুঃ..নি। (২৬)"*কাপালিঃ..নি। (২৮)-..এবং 

সেনাপ্রণেতণাম্ন। “নি। 



পর্ববণি চতুর্ধোহধ্যায়ঃ | ৬৫ 

প্রয়াত নে। ভবানগ্জে দেবানাঁমিব পাঁবকিঃ | 

অনুধাস্তামহে ত্বাজৌ সৌরভেয়া ইবর্ষভমূ ॥৩০। 

উগ্রধন্বা মহেঘাসে! দিব্যং বিস্ফারয়ন্ ধন্ুঃ | 

আগ্রে ভবন্তং ত্বাং দৃষ্ট] নার্ছুনঃ প্রহরিষ্তি ॥৩১। 

প্রবং যুধিষ্ঠিরং সংখ্যে সানুবন্ধং সবান্ধবমূ। 
জেষ্যামি পুরুষব্যাস্র! ভবান্ মেন(পতিরদি ॥৩২॥ 

সঞ্জয় উবাচ। 

এবমুক্তে ততো ভ্রোণং জয়েত্যুচুর্নরাধিপাঃ 
সিংহনাদেন মহত! হয়ন্তস্তবাত্মবজম্ ॥৩৩॥ 

গধাত্িতি। নঃ অন্মকম্। পাবকিঃ কাগ্িকেষ্ঃ। সৌরভেখ। বুষাত। ধযভদ মহ 

বুষমূ ॥৩০] 

উগ্রেতি। দিবা* স্বয়ং গাণ্ডীবম্। ভবন্তং খিষ্ভমানম্॥৩১। 
ধ্বসিতি। সখো যুদ্ধে, সা্গবন্ধম্ অন্চরৈঃ মহিতম্ ॥৩২| 

এবমিভি। আম্মজম্ উপস্থিত হ্বাদছুধ্যোধনম্ ॥৩৩| 

নিষ্পাপ জআাচাষ্য ! আমার এই একাদশ অক্ষৌহিণী আপনার বশীভূত 
হউক। আপনি এই সৈন্যকে পাগুবব্যুহের প্রতিব্যহরূপে সন্নিবেশিত করিয়। _ 
ইন্ম যেমন দনবগণকে সংহার করিতেন, সেইরূপ এই সৈন্যদ্বারা শক্রদিগকে 
সংহার করুন ॥১৯॥ 

কান্তিক যেমন দেবগণের অগ্থে গমন করিতেন, আপনিও সেইরূপ আমাদের 
অগ্রে গমন করুন । তখন সাধারণ বুষগণ যেমন মহাবাষের অন্ুগমন কারে, তেমন 

আমরা যুদ্ধে আপনার অন্গগমন করিব ॥৩০। 

গদিকে ভীষণধন্বা ও মহাধন্তদ্ধর অজ্ন দিব্য ধন্ত বিক্ষারিত করিয়া 

আপনাকে সম্মখখে থাকিতে দেখিয়া জার প্রহার করিবে না ॥৩১। 

সুতরাং পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমার সেনাপতি হন, তবে নিশ্চয়ই 
আমি যুদ্ধে অনুচর ও বন্ধুবর্গের সহিত যুধিষ্ঠিরকে জয় করিব? ॥2২ 

সঞ্জয় বলিলেন-_“রাঁজ। ! ছুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে, তদরনস্তর রাজারা 

বিশাল সিংহনাদে আপনার পুত্রকে (ছুর্য্যোধনকে) আনন্দিত করিয়। দ্রোণের 
প্রতি জয়ধ্বনি করিলেন ॥৩৩। 

(৩১)..-অগ্রেভব্* ত্বান্ত দৃষ্ট1-.বা ব,.দৃষ্ট1! ভবন্তং সগ্রামে-নি। 



৬৬ | মহীভারতে দ্রোণ_ 

সৈনিকাশ্চ মুদ। ঘুক্তা বন্দয়ন্তি দ্বিজোভমম্ | 

ছুর্য্যোধনং তদা রাঁজন্! দ্রোণো বচনমত্রবীৎ ॥৩৪। 

দ্রোণ উবাচ । 

বেদং যড়ঙ্গং বেদাহমর্থবিদ্যাঞ্চ মানবীষ্। 

ত্রৈয়ন্বকমথেত্বস্ত্রং শস্্রানি বিবিধানি চ ॥৩৫। 

ঘে চাপুযুক্তা ময়ি গুণ! ভবন্ডির্জয়কাজিক্ষভিঃ | 

চিকী্যন্তানহং সর্ববান্ ঘোধরিয্যামি পাগুবাঁন্ ॥৩৬॥ 

পার্ধতন্ত রণে রাজন! ন হনিষ্যে কথঞ্চন। 

স হিস্থঞ্টো বধার্থায় মমৈব পুরুষর্ষভ ! ॥৩৭॥ 

যৌধষিদ্ামি সৈন্যানি নাশযন্ সর্ববসোমকান্। 

ন চ মাং পাণ্ডবা যুদ্ধে ঘোধযিযুন্তি হযিতাঁঃ ॥৩৮॥ 

. সৈনিকা ইতি । বর্ধয়ন্ধি স্ম জয়ধবনিনেতি শেষঃ, দ্বিজোন্তমৎ ধোণম্ ॥৩৪| 

বেদমিতি। অহম্, শিক্ষাকল্পাদীনি ষট্ অঙ্গানি যন্ত তং তাদৃশম্ত বেদ” শাঙ্বমত মানব" 

ন্গপ্রণীতাম্ অর্থবিগ্ঠাং নীতিশাস্ম্ ভ্রৈয়্ককং পাশ্ুপতম্, ইঘপ্রং বাণাপ্াম্ বিবিধানি শোঁবি- 

কাঁনি শস্ত্রানি চ, বেদ জানামি | বেদশ্য ধড়ঙ্গানি যথা “শিক্ষ| কল্পো ব্যাকরণ নিরুক্তৎ ছনাসা, 

চিতিঃ। জ্যোতিযাময়নঞৈব বেদাঙ্গানি বদন্ধি যটু॥" কুমারসম্তবে “ত্রিঘঙ্বকং সপ্যঘিণ' 

দদর্শ” ইত্যাদিবং ত্রেয়ন্বকিতি সাধু ॥৩ 

যইতি। গুণ! বর্ণশ্রেষ্ঠত্বাদয়ঃ | তান্ সর্ববান্ গুণান্ চিকীধুঃ সার্থকীকর্ত,গিচ্্ঃ ॥৩৬| 

প্রতিজানীতে। পার্ধতমিতি। পার্ণতং পৃতপৌত্রং ধুষ্টদারমূ। হি যন্মাত ॥৩৭| 

রাজা! ক্রমে সৈন্যেরাও আনন্রিত হইয়া জয়ধ্বনিদ্ারা প্রোণকে সংবদ্ধিত 

করিল। তখন দ্রোণ ছূর্য্যেধনকে এই কথাগুলি বলিলেন ॥৩৪। 

দ্রোণ বলিলেন_-“রাজা ! যড়ঙ্গ বেদ, মন্টপ্রণীত নীতিশান্্, পাশুপতা 

এবং লৌকিক নানাবিধ অস্ত্র আমি জানি ॥৩৫॥ 

অতএব তোমরা জয়াভিলাষী হইয়া আমার যে সকল গুণের উল্লেখ 

করিয়াছ, আমি সেই সকল গুণকে সার্থক করিবার জন্য পাণুবগণের সহিত যুদ্ 

করিব ॥৩৬। 

কিন্তু পুরুষস্রেষ্ঠ রাজা ! আমি কোন প্রকারেই যুদ্ধ ধৃষ্টহযায়কে বধ করিব 

না । কারণ, বিধাতা আমাকে বধ করিবার জন্যই তাহাকে স্থষ্টি করিয়াছেন ॥৩৭ 

755) ততো রাজন্! বাব নি। পূর্বাদ্ধীং পরম্ "ছুর্যোধনং পুরক্ত্য পরার 

মহৃদ্যশ:, ইতি পাদদ্বয়মধিকং বা, নি, “ছুর্যোধনং পুরস্কৃত্য যুদ্ধায়ৈব মনো দধুঃ? ব। ইতঃ পর 

...পঞ্চমোহধ্যায় ব নি “ষষ্ঠোহধ্যায়ঠ বা। (৩৫). ভৈয্যপ্বকমথেঘস্ত্রমম বানি। (৩7 

পার্ধতঞ্চ পি," পুরুষর্ষভঃবা ব রা নি। 



পর্বরণি চতুর্ধোহ্ধ্যায়ঃ। ৩৭ 

সপ্তয় উবাচ । 
ম এবমভ্যনুজ্ঞাতশ্চক্তরে সেনাপতিং ততঃ। 

দ্রোণং তব সুতো রাজন! বিধিদৃষ্টেন কর্ধীণ। ॥৩৯| 
অথ|ভিযিষিচুর্ডোণং ছুর্যযোধনমুখ। নৃপাঃ। 
সৈনাপত্যে যথ। স্বন্দ" পুরা শক্রমুখাঃ জরা? ॥8০| 

ততো বাদিত্রঘোষেণ শঙ্বানাঞ্চ মহাম্বনৈ?। 

প্রাছুরাঁসীৎ কৃতে ড্রোণে হর্ষ: সেনাপতৌ তদা ॥৪১। 
তত% প্রণ্যাহঘোষেণ স্বশ্তিবাদন্ধনেন চ। 

স্তবৈগীতিশব্দৈশ্চ সুতমাগধবন্দিনাম্ ॥৪২| 
জয়শবৈদ্বিজাতীনাং স্থভগানভিতৈস্তথা | 

হকৃত্য বিধিবদ্জ্রণং মেনিরে পাঁণুবান্ জিতান্ ॥8৩॥ (বুকস) 

ইতি ভ্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্যাঃ দ্রোণপর্বণি 

দোণাভিষেকে দোঁণাঁভিষেচনে চতুর্ধোহধ্যায়? ॥০| & 

ফোদেতি। হিত। ন যোপঘিযাস্থি, আপি ত্বগত্য। গ্ুরুতাঁদদ্র্খতা এব যোপগিখাতীতি 

ভান |৩৮| 

সইতি। অভ্যনজ্ঞাতঃ সৈনাপত্যবিষয়ে দ্রোণেনৈবামতঃ । ভাত ছুধ্যোপন: ॥৩৯! 

অথেতি। সৈনাপত্যে সেনাপতিজে, ক্বন্দং কাতিকেরম্। শঞ্নুখ। ইন্দ্র ২০] 

তত ইতি । বাধিত্রঘোষেণ বাগ্ধ্বনিনা। হর্ষ: কুরুপগীঘা, নাম্ ৪১ 

আমি বিপক্ষের সমস্ত সৈন্য এবং সমস্ত সোমককে বিনাশ করিতে 

হি যুদ্ধ করিব। কিন্তু পাগুবের! হুষ্টচিত্তে আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন 

না ॥৩৮) 

সঞ্রয় বলিলেন-_-“রাজা ! দ্রোণাচার্ধ্য এইরূপ অনুমতি করিল, তদণন্তর 

আপনার পুত্র দূর্যোধন শাস্তদৃষ্ট কর্ম অনুসারে দ্রোণাচার্যকে ফেনাপতি 

করিলেন ॥৩৯।॥ 

তাহার পর-_ পুর্ব্বকালে যেমন ইন্্রপ্রভৃতি দেবতারা কান্তিককে সেনাপতি 

পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ছুর্যোধনপ্রতৃতি রাজারা দ্রোণকে 

সেনাপতিপদে অভিযিক্ত করিলেন ॥৪০॥ 

দ্রোণকে সেনাপতি করা! হইলে, তখন বাগ্ঠধ্বণি ও শঙ্খের মহাশবে, 

কৌরবপক্ষের আনন্দ প্রকাশ পাইল ॥৪১। 

(৪২)...সাশীর্বাদস্বনেন চ ..নি,...সংস্তবৈর্ীতবাগ্ৈষ্চ- শি। (৪৩) জয়শবৈ বঙ্গ গ্রাণাম্ 

বাবরানি। *. “.পঞ্চমৌহ্ধ্যায়? ব।-বা নি অধ্যায়সমাপ্তিনাত্তি। 



পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 
০০ ০ ---প্ পা 

০6০ 

সঞ্জয় উবাচ । 

সৈনাপত্যন্ত সংপ্রাপ্য ভারদ্বাজো মহারথঃ | 

যুযতস্থবৃর্যহ্থ সৈন্যানি প্রায়াভব স্থৃতৈঃ সহ ॥১। 
সৈন্ধবশ্চ কলিঙ্গশ্চ বিকর্ণশ্চ তবা আজঃ । 

দক্ষিণ পার্্মাস্থায় সমতিষ্ঠন্ত দংশিতাঃ ॥২॥ 
প্রপক্ষঃ শকুনিস্তেযাং প্রবরৈহ্য়সাদিভিঃ | 
যযৌ গান্ধারকৈঃ সাদ্ধং বিমলপ্রামযোধিভিঃ ॥৩| 

ভিত তত ইতি । সংস্তবৈঃ স্ততিভিঃ | স্থভগানহিতৈঃ সুন্দরগণিকানর্তনৈঃ 0৪২--৪৩] 

ইতি মহামহোপাধ্যায়ভারতাচাধ্য-শ্রুহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্রাচাধাবিরচিতাঘা* মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া, দ্রোখপর্ণি দ্রোণাভিষেকে চতখোহব্যাঞঃ ॥০| 

2) 

সৈনেতি। সৈনাপত্যং সেনাপতিতম। ভারদ্বাজো ফোণঃ। বাহ বাহরূপেণ 

সান্নবেশ্ট ॥১। 

সৈম্ধব ইতি । সেন্ধবঃ সিন্ধুরাজে| জর়দ্রথঃ| দংশিতাঃ কতসগ্গাত£ 1১ 

সুপ্তি! প্রপক্ষে। দক্ষিণপক্ষা গ্রম্, গ্রপদাদিবৎ | হয়সাদিিরখা রোগ |৩| 

তদনন্তর পণ্যাহধ্বনি, স্বস্তিবাদের শব এবং সুত, মাগধ ও ঃ বৃন্দিগণের, স্তব 

ও গীতধ্বনি, ব্রাহ্ষণগণের জয়ধ্বনি, আর বেশ্যাদের নুতঠামোদে যথাবিধানে 

প্রোণকে সম্মানিত করিয়া কৌরবের। পাগ্তবগণকে বিজিত বলিয়। মনে করিতে 

লাগিলেন ॥৪২--৪৩। 
অর 

০2০ 
০০০ 

সঞ্জয় বলিলেন__“মহারাজ ! তদনম্তর মহারথ দ্রেণ সেনাপতিপদ পাইয়৷ 

সৈন্তদিগকে ব্যহরূপে সন্নিবেশিত করিয়া যুদ্ধাভিলাধী হইয়া আপনার পুত্রগণের 
সহিত প্রস্থান করিলেন ॥১॥ 

সিন্ধুরাজ, কলিঙ্গরাজ এবং আপনার পুত্র বিকর্ণ ইহারা যুদ্ধসজ্জীয় সজ্জিত 
হইয়। ব্যুহের দক্ষিণ পক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥২। 

নির্মলপ্রাসযোধী ও যুদ্ধনিপুণ গান্ধারদেশীয় অশ্বারোহীদের সহিত শকুনি 

তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিলেন ॥৩॥ 



পঞ্চমে ধ]য়ঃ | ৩৯ 

কুপশ্চ কৃতবর্ধী চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ | 

হুঃশাসনমুখা যর্ভাঃ সব্যং পক্ষমপালয়ন |8॥ 

তেষাং প্রপক্ষাঃ কান্োজা; সৃদক্ষিণপুরঃসরাঃ | 

যযুর শ্শৈর্মহাবেগৈঃ শকাশ্চ যবনৈঃ সহ ॥6॥ 
মদ্রাস্্িগর্তাঃ সান্্ঠাঁঃ প্রতীচ্যোদীচ্যমালবা% | 
শিবয়ঃ শুরসেনাশ্চ শুদ্রাশ্চ মলয়ৈঃ সহ। 

সৌবীরাঃ কিতবা? প্রাচ্য। দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ববশঃ ॥৬| 
তবাস্মজং পুরস্কত্য সৃতপুত্রস্ত পৃষ্ঠতঃ | 
হর্ধয্তঃ শ্বসৈন্যানি যযুস্তব স্থুতৈঃ সহ ॥৭॥ (যুগ্মকম্) 
প্রবরঃ সর্ববযোধানাং বলেষু বলমাঁদধৎ। 

যযে বৈকর্তনঃ কর্ণ; প্রমুখে সর্ববধন্থিনাম্ ॥৮॥ 
তশ্ দীপ্ডো মহাকায়? স্বীন্নীকানি হষয়ন্। 

হস্তিকক্ষ্যো মহাকেতুর্বভৌ সুর্ধ্যসমছ্যুতিঃ ॥৯॥ 

রুপ ইতি। যত্ত।যৃদ্ধান মন্ভবস্থঃ, সবাং বামম্॥৪1 ++, 
তেষামিতি। প্রপক্ষাঃ পক্ষাগ্রাণি সন্তঃ ॥৭| 

দা ইতি । মদাদঘস্ততদেশীয়াঃ । যট্পাদঃ। আত্মজং প্রাধান্যাদ্ছধোপধনম্ ॥১-৭॥ 

প্রবব ইতি । বলেু স্বসৈত্বেধু, বলং শক্তিম্, আদধৎ স্ব প্রবেশেনৈব জনয়ন ৮1 

তস্তেভি। দীপ উজ্জল: | হপ্তিন ইব কক্গ্যা। ন্্যবন্ধনরজ্জযন্ত সঃ ॥৯| 

কপ, কৃতবন্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃশাসনপ্রভূতি বীরের যত্ববান্ 

হইয়া বাতের বাম রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৪| 

কাঞ্োজদেশীয় বীরেরা সুদক্ষিণকে অগ্রবস্তী করিয়া এবং শকের অশ্বারোহী 

« মহাবেগশালী যবনগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃপপ্রভৃতির অগ্রে অগ্রে 

যাইতে লাগিলেন ॥৫॥ 

মর, ত্রগর্ভ, অন্বষ্ঠ, মালব, শিবি, শুরসেন, শৃদ্র, মলয়, সৌবীর, কিতব 

এবং পর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদেশীয় যোদ্ধারা সকলে আপনার পুত্র দুর্য্ো- 

ধনকে অগ্রবন্তী করিয়া আপনার পুত্রদের সহিত আপন সৈন্যদিগকে আনন্দিত 

করিতে থাকিয়। কর্ণের পশ্চান্ভীগে চলিলেন ॥৬--৭| 

সমস্তযোদ্ধ শ্রেষ্ঠ বিকর্তননন্দন কর্ণ সৈম্তগণের শক্তি জন্মাইতে থাকিয়৷ 

সকল ধনুর্ধরের অগ্রে অগ্রে চলিলেন ॥৮॥ 

(৬)...মলদৈঃ সহ...বা নি। (৮) হ্যয়ন্ সর্বসৈন্তানি বলেষু--পি, র্ষযন্তঃ স্বসৈত্যানি 

বলেষু'শব। 



8০ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

ন ভীগ্রব্যদনং কশ্চিদ্দৃষ্টা। কর্ণমমন্যত | 

বিশোকাশ্চাভবন্ সর্বে রাজানঃ কুরুভিঃ সহ ॥১০। 

হষ্টাশ্চ বহবো। যোধাস্তত্রাজল্পন্ত সঙ্গতাঃ। 

নহি কর্ণং রখে দৃষ্ট ঘুধি স্থান্তত্তি পাগুবাঃ ॥১১। 

কর্ণে। হি সমরে শক্তে। জেতুং দেবান্ সবাবান্। 

কিন্ন, পাঙুন্তান্ ঘুদ্ধে হীনবীর্ধ্যপরা ্ রমান্ ॥১২ 
ভাক্ষেণ হি রণে পার্ধাঃ পালিত। বাহুশালিন। | 

তাঁস্ত কর্ণঃ শরৈস্তীক্ষিরাশয়িঘতি সংযুগে ॥১৩॥ 
এবং ক্রুবস্তাস্তেহন্যোন্যং হষ্টরূপ। বিশাংপতে !। 
রাধেয়ং পুজয়ন্তশ্চ প্রশংসন্তশ্চ নির্ষযুঃ ॥১৪॥ 

নেভি । ভীম্মন্ত ব্যসনং ্ংখম্॥  বিশোকা ভীলম্মশোকরহিতটি ॥১০। 

জই্| ইতি । সঙ্গত] মিলিতাঃ সন্থঃ ॥১১| 

কর্ণ ইতি। সবাসবান্ ইন্দ্রসহিতান্ ॥১২। 

ভীম্মেণেতি | পার্থাঃ পাপ্তবাছ পাপিত। হস্ত, শক্। অপি দযয়। রঙ্গিতাঃ 0১৩] 

এবমিতি | রাণের" কর্ণমূ পৃজয়ান্ো বচসা গৌরবাস্পদীকুর্বনথঃ ॥১৪। 

_হস্তীর ন্য(র মধ্যবন্ধনরজ্জ্ববদ্ধ। বিশাল ধ্বজের তুল্য উন্নত, স্ুর্যোর সমান 

তেজন্বী ও উজ্জল কর্ণের বিশাল শরীর আপন সৈশ্কাগণকে আনন্দিত করিতে 
থাকিয়া শোভা পাইতে ল।গিল ॥৯॥ 

কর্ণকে দেখিয়। কোন বাক্তিই আর ভীম্মের অভাব স্মরণ করেন নাই এবং 

কৌরবগণের সহিত রাজার! সকলেও ভীম্মশোকবিহীন হইলেন ॥১০। 

তখন বহুতর যোদ্ধ। আনন্দিত ও মিলিত হইয়ী পরস্পর বলিতে লাগিল-- 

পাগুবের। কর্ণকে সমরাঙ্গনে দেখিয়া আর সেস্তানে থাকিবে না ॥১১। 

কারণ, কর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রের সহিত দেবগণকেও জয় করিতে পারেন; তাহাতে 

যুদ্ধে বীধ্যপরাক্রমবিহীন পাণ্ডবগণের কথা আর কি বলিব ॥১১॥ 

বাহুবলশ।লী ভীম্ঘ যুদ্ধে বধ করিতে পারিয়াও দয়া করিয়া পাণুবগণকে 

রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কর্ণ তীক্ষ বাণদ্ধারা তাহাদিগকে বধ 

করিবেন? ॥১৩। 

নরনাথ। সেই যোদ্ধার পরস্পর এইরূপ বলিতে থাকিয়া আনন্দিত হইয়া 

কর্ণের গৌরব ও প্রশংসা করিতে করিতে নির্গত হইল ॥১৪॥ 

(১১) -তত্রাজন্ বেগভঃ...বা। নি। (১২)-কিমু পাওুন্ৃতান্...বা বরা নি। 

(১৩) ভীম্মেণ তু'"বা বরানি। 
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অস্মাকং শকটবৃহো ড্রোণেন বিহিতোইভবৎ 
পরেষাং ক্রৌঞ্চ এবাসীদ্ব্যুহো রাজন্! মহাত্মনাম্। 
প্রীয়মাণেন বিহিতো ধম্মরাঁজেন ভারত ! ॥১৫। 

ব্যহপ্রমুখতস্তেষাং তস্থতুঃ পুরুষর্ষভৌ । 
বাঁনরধ্বজমুচ্ছি ত্য বিষক্সেন্ধনগ্ভয়ৌ ॥১৬| 

ককুদং সর্ববসৈন্যানাঁং ধাম সর্বধনুক্সতাষ্। 

আদিত্যপথগঃ কেতঃ পার্ঘস্তামিততেজসঃ | 

দীপয়ামাস তৎ সৈন্যং পাঞুবস্ত মহাক্সন; ॥১৭| 

যথ৷ প্রন্বলিতঃ সূর্য্যো যুগান্তে বৈ বস্ুন্ধরাঘ্। 
দীপ্যন্ দৃশ্যেত হি তথ! কেতুঃ সর্বত্র ধীমতঃ ॥১৮॥ 

বোধানমর্জুন? শ্রোষ্ঠো গাণ্তীবং ধনুষা বরম্। 
বাস্থদেবশ্চ ভূতাঁনাং চক্রাণাঞ্চ স্দর্শনম্ ॥১৯| 

অস্মাকমিতি। প্রাবমাবেন পুবহ জদলাভাঁং সন্ধধ্যত1। ঘট্পাদোভঘং শোক? ॥১৫| 

বাহেতি। উচ্ছিত্য উত্তোলা, বিষকৃসেন্ধন্যৌ কৃষ্ণাজ্ছনৌ ॥১% 

ককুদমিতি। করাই ভিহ “ককুদৎ ককুদং শেছে বুঘাঙ্গে রাজলক্খরণি” ইতি 

বিশ্ব । ধাম আশ্রঘস্বরূপম। আদিত্যপথগ; অতুাচ্চ ইত্ার্থ:। অধমপি যট্পাঁদ; শ্লোক? ॥১৭| 

যথেতি। দীপান্ দীপয়ন। কেতুদ্বজঃ, দীঘত; পাথস্য ॥১৮। 

ঘোপানামিতি। বরং শ্রেঈম্। 09 প্রাণিনাম্ ॥১৯। 

ভরতনন্দন রা! আমাদের পক্ষে জ্বোণকর্তৃক শকটবাহ নি্মিত হইল; 
আর হায়! পাগুবদের পাক্ষে যুধিষ্ঠির সন্তষ্টচিন্তে 'ত্র্চব্া রচনা 
কবিলেন ॥১৫। 

পুরুষশ্রে্ঠ কৃষ্ণ ও অজ্জন বানরধ্বজ উত্তোলন করিয়া পাগুবদের বুাহের 
সম্ম,খে রহিলেন ॥১৬। | 

অমিততেজা ও মহাক্স। পারুনন্দন অঞ্জনের সেই সব্বসৈন্যের সমক্ষে 
রাজচিহুম্বরূপ, সমস্ত ধনুদ্ধরের জাশ্রয়ণীয় এবং সুধ্যপথপধ্যন্ত উচ্চ ধ্বজট। 
পাগুবসৈম্কে আলোকিত করিতে লাগিল ॥১৭ 

পৃথিবীর উজ্জ্রলতাকারী প্রলয়কালীন উজ্জল শ্র্যোর ন্যায় ধীমান্ অর্জনের 
সেই ধবজটা সর্বত্র দেখ! যাইতে লাগিল ॥১৮। 

অজ্জন যোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান, গাণ্ীব ধনুর মধ্যে শ্রেঈ, কৃষ্ণ গ্রাণিগণের 
মধো উত্তম এবং সুদর্শন চক্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট ॥১৯। 

৬ 



৪২ মহাভাঁরতে দ্রোণ_- 

চন্গার্য্যেভাশি তেজার্ধস বহন্ শবেতহয়ে। রথঃ। 
পরেধামগ্রতস্তস্থৌ কালচক্রমিবোগ্যাতম্ ॥২০| 
এবং তৌ শ্বমহা ক্সানৌ রণে সেনাগ্রগাবুভৌ | 
তাবকানাং মুখে কর্ণ পরেষাঞ্চ ধনপ্ীয়ঃ ॥১২১। 

ততে। জয়াভিসংরন্ধৌ পরম্পরবধৈষিণৌ | 
অবেক্ষেতাং তদান্যোন্যং সমরে কর্ণপাগ্ডাবৌ ॥২১।॥ 
ততঃ প্রয়াতে নহমা ভারদ্াজে মহারথে । 

সিংহনাঁদেন ঘোরেণ বস্থধা সমকম্পত ॥২৩॥ 

ততস্ত্মুলমাকাশমারাণোৎ সদিবাকরমূ্ | 
বাঁতোদ্ধ'তং রজন্তীব্রং কৌষেয়নিকরোপমম্ ॥২৪। 
ববর্ষ গোৌরনভ্রাপি মাসাংস্থিরুধিরা থ্যুত। 
গৃপ্রাঃ শ্যেন। বকী; কঙ্ক। বায়সাশ্চ সহজ্শঃ | 
উপধু্ণপরি সেনাং তে তদ। পধ্যপতন্ নৃপ ! ॥২৫। 

চত্বারীতি। খেভ। হয়| অঙ্া বন্ত স। কালচন্ত্ুং যমস্ত সংহাবকটক্রম্ ॥১০| 

এবমিতি। উজৌ কর্ণাঙ্বীনৌ। মুখে অগ্রতঃ ॥২১। 
তত ইতি। জরার অভিপংরৰৌ সর্মধ| সোহসাহৌ। কপিঞবৌ কর্াজ্জানৌ ॥২২। 

তত ইতি। ভারদ্বাছে দ্বোণে। ঘোরেণ মৃহত| ॥২৩| 

তত ইতি। কৌযেষনিকরোপমং নিবিড়ত্বাং কৌযেষবসনসমহতুলাম্ ॥২৪। 

এই চারিটা তেজ বহন করিতে থাকিয়া সেই শ্বেতাশ রথখান! উদ্যত কাল- 

চক্রের ন্যায় বিপক্ষের সম্মণখে রহিল ॥২০। 

এইভাবে সেই অতিমহাত্বা কর্ণ ও অজ্ঞুন সমরাঙ্গনে সেনার সম্মুখে 

রহিলেন; (অর্থাৎ) আপনার সৈন্যের সম্মুখে কর্ণ এবং পাগুবটসন্বোর সম্মুখে 

অর্জন থাকিলেন ॥২১। 

তাহার পর জয়োৎসাহী ও পরস্পরবধাভিলাঁষী কর্ণ ও অঙ্ঞন সমরাঙ্গনে 

পরস্পর দর্শন করিতে ল[গিলেন ॥২২॥ 

তদনন্তর মহারথ দ্রোণ সহসা! যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলে, বিশাল সিংহণাঁদে 

পৃথিবী কীপিয়া উঠিল ॥২৩। 
তৎপরে বার়ত্তোলিত, তুমুল, তীব্র ও কৌধয়বন্ত্রতুল্য ধৃলিজাল উঠিয়া 

ূর্যোর সহিত আঁক।শ আবৃত করিল ॥২৪। 

(২২) জাতাভিসংরকৌ...পি, জাতাভিসংরন্তৌ-+.ব 1 (২৩)..-আর্তনাদেন ঘোরেণ... 

পিবাব। (২৪)-.বাতোদ্গতম্..পি। 
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গোমাঁয়বশ্চ প্রাক্রোশন্ ভয়দান্ দাঁরুণান্ রবন্। 

অকা্চুরপসব্যঞ্চ বনুশঃ পৃতনাং তব । 
চিখাদিষন্তো মাংসাঁনি পিপাঁসন্তশ্চ শোণিতম্ ॥১৬| 

অপতদ্দীপ্যমানা চ সনির্ধাতা সকম্পন]। 
উদ্। জবলস্তী সংগ্রামে পুচ্ছেনারৃত্য সর্বশ? ॥২৭॥ 

পরিবেষে। মহাংস্চাপি সবিদ্ধযৎ স্তনয়িতুমান্। 

ভাঙ্করস্তাভবন্দ্রাজন্ ! রয়াতে বাহিনীতে ॥১৮। 
এতে চাঁন্্যে চ বহবঃ প্রাহুরাসন্ হৃদারুণা। 

উৎ্পাতি। ঘুধি বীরাঁণাঁং জীবিতক্ষযকারকাঁ; ॥২৯॥ 

প্রববৃতে যুদ্ধং পরস্পরবধৈধিণাঘ । 
কুরুপাগুবসৈন্যানাং শব্দেনাপুরয়জ্জগৎ ॥৩০। 

ব্রষেতি | গ্ৌরাকাশম্। অনভ্রাপি মেঘশন্তাপি। বাদপাঃ কাকা সেনাশিতি 

ছিক্পদ্যধোহবিডিঠ। ইতি ছ্বিতীষা। যটপাদোহয় শ্লোকঃ॥২৫। 

গাখাধৰ ইতি । গোমাথব; শগালা? প্রাক্রোশন্ উচ্চৈরবুর্বন। অপমব্য, বাসগ্কাম। 

৮গাদিঘঃ খাণিভুঙিচ্ছস্থঃ পিপাসন্থঃ পাতুমিচ্ছন্থঃ। অয়মপ যট্পাদঃ খেক? ॥১০| 

অপতদিতি। নাভাহতবাতপাতো। নির্ঘাতস্তেন সহেতি সা, সকম্গন। সস্ভুকপ্প| 0১৭ 

প্বাতি। গুন্বিঃ আন্ মেঘগর্জনবান। বাহিনীপতৌ ড্রোণে।+৮। 

তি। ঈাবিতঙপ়কারক| জীবননাশসুচক। ইত্যর্থ,।১১। 

৪ ইত্তি। দ্রগচ্ছব্দেনাত সমবপ্রদেশে| লক্ষ্যতে ॥৩০। 

রভ।! ক্রমে আকাশ মেহশূন্য হইয়াও মাংস, অস্থি ও রক্ত বধণ করিতে 

লাগিল এবং সহত্র সহস্র গৃর্, শ্যেন, বক, কঙ্গ ওকাক আপনার সৈন্যের 

উপরে পতিত হইতে থাকিল ॥২৫।॥ 

শগলগণ মাংসভক্ষণ ও রক্তপাঁন করিবার ইচ্ছা করিয়া ভয়জনক বিশাল 
্ত 

রব করাতভি লাগিল এবং বহুবার আপনার সৈন্যকে বামে রাখিয়া যাইতে 

থ্ [কিল ॥১ ৬ 

নিখত ও ভূকম্পের সহিত উন্কা সকল জ্বলিতে থ|কিয়। এবং পুচ্ছদ্থার 
সমস্ত স্থান আবৃত করিয়া সমরাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল ॥২৭॥ 

রাজা! সেনাপতি দ্রোণ যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিল, বিদ্াং ও গজীনযুক্ত 
বিশাল পরিধি সূর্ধ্যমগ্ডলকে আবৃত করিল ॥২৮। 

যুদ্ধে বীরগণের জীবননাশস্চচক এই সকল এবং অন্ত ও বহুধিধ অতিদারুণ 
উৎপাত উপস্থিত হইতে ল।গিল ॥২৯। 

(২৯)*. জীবিতঙ্দযকারিণ:ধ| ব র| নি। ১৪ 
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তে ত্ববন্োন্যং স্তসংরন্ধাঃ পাগুবাঃ কৌরবৈঃ সহ। 
অভ্যত্বন্ নিশিতৈঃ শন্ত্ৈরযগৃদ্ধাঃ গ্রহারিণঃ ॥৩১। 
স পাগুবানাং মহতীং মহেষ।সে। মহা ছ্যতিঃ | 

বেগেনাভ্যদ্রবৎ সেনাং কিরন্ শরশাত শিতৈ? ॥৩২। 

দ্রোণমত্যদ্য তং দৃষ্ট। পাঁগুবা; সহ ক্ব্ী়ৈঃ | 

প্ত্যগ্হস্তদা রাজন্! শরবধষৈ? পুথক্ পুথক্ ॥৩৩। 

বিক্ষোভ্যমাণ। দ্রোণেন ভিদ্যমান! মহাচমুঃ | 

ব্যশীর্যত সপাঞ্চালা বাঁতেনেব বলাহকাঃ ॥৩৪॥ 

বহুনীহ বিকুর্বাণে! দিব্যান্াক্্রীণি সংঘুগে | 
অগীড়য়ৎ ক্ষণেনৈব দ্রোণ? পাঁগুব্থপ্জয়ান্ ॥৩৫॥ 
তে বধ্যমাঁন। দ্রোণেন বাসবেনের দান্বাঁ়। 

পাঞ্চালাঃ সমকম্পন্ত ধৃষ্টছ্যুন্নপুরোগম1% ॥৩৬॥ 
তইতি। স্ুসণরন্ধ। অতীবক্রুদ্ধাঃ। ভয়গু্ধ। জধাভিলাধিণঃ ॥৩১। 
সইতি। সঙোণঃ। মতেষাসে। মহাপনদ্ধীরঃ। অভ্যদবহ অভাবাবহ 0৩১ 
ড্রোণমিতি | অভ্রাগ্ঠতং যুদ্ধকরণারেতি শেষ ॥৩৩| 

বিক্ষোভোতি। ব্যশীঘাত শীণাভবৎ। ব্লাহকা মেঘাঃ ॥৩৩। 

বন্নীতি। বিকবাণ আবিষ্কর্ধন, দিব্যানি অলৌকিকানি ।৩ব। 

তারপর পরস্পর বধাভিলাধী কৌরবসৈন্ ও পাগুবসৈম্থগণের যুদ্ধারন্ত 

হইল: তাহার শব্দে জগত পূর্ণ হইতে লাগিল ॥৩। 
অত্যন্তত্রুদ্ধ, দারুণ প্রহারকারী ও জয়াভিলাষী পাগুবের। কৌরবগণের সহিত 

মিলিত হইয়। স্তধার অন্ত্রসমূহদ্বারা পরম্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৩১। 

এদিকে মহাধন্ুদ্ধর ও মহাতেজা দ্রোণ নিশিত শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে 
করিতে পাগুবগণের বিশাল সৈন্যের দিকে বেগে ধাবিত হইলেন ॥৩১। 

র(জা! তখন দ্রোণকে যুদ্ধ করিতে উদ্ভত দেখিয়া পাওবেরা হগ্জয়গণের 

সহিত মিলিত হইয়। পুথক্ পৃথক্ বাণবধণদ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিলেন ॥৩৩| 

ক্রমে দ্রোণকর্ক আলোড্যমান ও বিদাধামাণ পাগুবগণের বিশাল সেন 

পাঞ্চালসেনার সহিত, বায়ুতাঁড়িত মেঘের ন্যায় ধিশীর্ণ হইতে লাগিল ॥৩৪। 

[ণ যুদ্ধে বুতর অলৌকিক অস্ত্র আবিষ্কার করিতে থাকিয়া ক্ষণকাল- 

মধ্যেই পাগুবগণ ও স্যঞ্য়গণকে গীড়িত করিয়। ফেলিলেন ॥৩৫। 

ইন্দ্রকর্তক আহত দানবগণের ন্যায় দ্রেণকর্তক আহত ধুৃষ্টছ্যন্স প্রভৃতি 

পাঁঞ্চলগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥৩৬। 

চে 
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ততো দিব্যা স্তরবিচ্ছ,রো যাজ্ঞসেনির্মহা রথ: | 
অভিনচ্ছরবর্ষেণ দ্রোণানীকমনেকধ। ॥৩৭| 

দ্রোণস্ত শরবীণি শরবধেণ পাত? 

সন্নিবাধ্য তত? সর্বান্ কুরূনপ্যবধীদ্বলী ॥৩৮॥ 

বৃত্য তু ততো দ্রোণ? সমবস্থাপ্য চাহবে | 

স্বমনীকং মহাবাঁহুঃ পাধতং সমুপাদ্রবৎ ॥৩৯॥ 

স বাণবর্ধং স্ুমহদস্থজৎ পাঁধতং প্রতি । 

মঘবান্ সমভিদ্রুদ্ধ; সহস। দানবেঘিব ॥৪০॥ 

তে কম্পমান। দ্রোণেন বাণৈঃ পাণুবস্থীয়াও। 

পুনঃ পুনরভজ্যন্ত সিংহেনেবেতরে স্বুগাঁঠ ॥৪১। 

তথ। পর্যচরদ্জ্রোণঃ পাগুবানাং বলে বলী। 

অলাতিচক্রবদ্রীজন্! তদস্ভুতমিবাভবৎ ॥৪১॥ 

ত ইতি *। বন্যমান। আহন্/মান।, বসবেন ইন্দ্র ॥৩৬| 

তত ইতি । যাজ্ঞসেনির ইভান: | অন বাভজং, দ্রৌণস্য অনীকৎ শৈগ্ঠম্ ॥৩৭| 

জোপন্তেভি। পার্মতে দৃষ্টদা়ঃ | অবদীৎ আহতবান্ ॥৩৮। 

সমিতি । সংবৃত্য পরিবৃতা। সমবস্থাপ্য স্থিববীকত্য ॥৩ন| 

সইভি। মধ্রোনঃ। অঘবান্ ইন্্ুঃ 1১০। 
তইতি। মুগাঃ পশবঃ, “পশবোহপি মগাণ? ইতামর? ॥১১। 

তাহার পর দিব্যান্্বিৎ বীর .ও মহারথ ধৃষ্টদবায় বাণবধণদ্বার। ছোণসেনাকে 
অনেক ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥৬৭॥ 

তৎপরে বলবান্ ধৃষ্ছ্যয় বাণবধণদ্বার। দ্রেণের বাণ সকল নিবারণ করিয়। 
সমস্ত £কীরবগণের উপরেও আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৩৮। 

তদনন্তর মহাবাহু দ্রোণ আপন সৈন্তগণকে সমরাঙ্গনে সংস্থাঁপিত করিয়া 

ফিরিয়া ধৃষ্টত্যুয্নের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৯। 

ক্রমে ইন্দ্র যেমন দানবগণের উপরে বাণবর্ষণ করিতেন, অত্যন্তক্রুদ্ধ দ্রেণও 
তেমনই ধৃষ্টছ্যয়ের উপরে বিশাল বাণবধণ করিতে লাগিলেন ॥৪০। 

তখন মিংহের আক্রমণে অন্য পশুগণের ন্যায় দ্রোণের বাণে পাগুবগণ ও 

স্য়ুগণ কম্পিত হইয়া বার বার ভগ্ন হইতে থাকিলেন ॥৪১। 

৩৭) *'অপীডবৎ ক্ষণেনৈব দরোণানীকম্ পি । (৩৮) প্রোণন্ত শর বর্ষেণ এরবর্ধাণি পার্তিঃ 
পি (৩৯) সমম্য তু ততে। োবঃ-- স্বমনীকত মতেঘাসংব। র। নি। (5২) ৩৭ 

পযাপতৎ" নি পাং সা বল বদী,.পি। 
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খচরনগরকল্পং কল্পিতং শাস্দৃষ্ট্যা । 
পবনধূতপতাকাশোভিতং বল্থিতাশ্বম্। 

স্কটিকবিমলকেতুং ভ্রাসনং শান্রবাণাং। 
রথবরমাধিরূটঃ সঞ্জহারারিসেনাম্ ॥৪৩॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্য1ং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাঁং ড্রোণপর্বণি 
দ্রোণীভিষেকে দ্রোণপরা ক্রমে পঞ্চমোহ্ধ্যায়? ॥০॥ & 

বষ্ঠোহধ্যায়ঃ 
-7%55০ শি 

সপ্তীর উবাচ 
তথা দ্রোণমভিদ্বত্তং সাশ্বসৃতরথদিপান্। 

ব্যথিতাঃ পাগুবা দৃষ্টু। ন চৈনং পর্য্যবারয়ন্ ॥১ 
তখেতি। অলাতিচক্রব২ ঘুণিতাগরিসংশ্লি্টকাষ্ঠব | বৃদ্ধন্তাপি তথ। বিচরণ |দ্ুতত্বম্ ৬. 
খচরেতি। খচরনগরম আঁকাশগামি গন্ধর্বপুর" তংকক্পং তন্ত লাম; শা্রৃষ্।| শিল্ 

শাপ্ৰা্গসারেণ কন্পিতং শিল্পি নিশ্মিতম্) পবনেন বাধুনা ধুত1 সঞ্চালিত! য| পাক! ২ 
শোভিতম্ বগ্িত। উতগ্রুত্য উতপ্ুতয চলিত। অখ। যণ্ত তম্; স্কটিকঃ স্বটিকমণে। রে রা 
কেতুধর্বজে| যণ্ঠ তম্, শাত্রবাথাং শবণাম্, আসনং মহাবীরাধিষ্ঠিতত্বাৎ ত্রাসজনকঞ্চ ; বধ 

শ্রেষ্ঠং রখম্, অরিরঢো প্রোশঃ; অরিসেনাং খক্রসৈম্তম্) সগ্চহার বিনাশয়াদাস। মালিনী 
বুততম্ ॥১৩॥ 

ইতি মহামহোপা ধান্ভারতাচাধ্য-শ্রুহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্রীচাষ্যবিরচিত।য়াঁং মহাভীরত- 

টীকাম়াং ভারতকৌমুদীসম! খ্যারাং ফ্রোণপর্বণি ভ্/খাভিষেকে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ || 

রাজা! বলবান্ ভ্রোণ পাগুবসৈন্যমধ্যে, ঘুমিত অগ্নিযুক্ত কাঠের ন্যায় 
সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তখন তাহা যেন অন্তত বলিয়। বোধ 

হইতে থাঁকিল ॥৪২।॥ 
আকাশগামী গন্ধব্বনগরের তুল্য, শিক্পশাস্ত্ান্থসারে নিল্মিত এবং শক্রগণের 

ভয়জনক উত্তম রথে আরোহণ করিয়! দ্রোণ ক্রমে শত্রসৈন্ত সংহার করিতে 
লাগিলেন। তৎকাঁলে তাহার সেই রথখনার পতাকা বায়বেগে কম্পিত 
হইতেছিল; ঘোড়াগুলি লাফাইয়া৷ লফাইয়া চলিতেছিল এবং স্ষটিকময় নির্মল 
ধ্বজটা 1 শোভা পাইতেছিল' ॥৪৩। 

্ (৪৩). চনদনিরপতাকং হলাদিতং বন্গিতাশ্বম্- -ব। ব,...চলদনিলপতাকং হান, 
বুনিতাখম্ নি। *. “যষ্ঠো্ধ্যায় ব, ০" সপ্তমোহধ্যায়ত ব| র| নি। 

শিশি৮৯ 
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ততে৷ যুধিষ্ঠির রাজা ধৃষ্টছ্যুননধনগ্জযৌ | 
অব্রবীৎ সর্ববতো যৈঃ কুন্তযোনিনিবা্য্যতাম্ ॥২। 
তব্রৈনমর্জনশ্চৈব পার্ষতশ্চ সহানুগঃ | 
প্রত্যগৃত্থাততঃ সর্বে সমাপেতৃর্মহারথাঃ ॥৩| 
কেকয। ভীমসেনশ্চ সৌভদ্রোহথ ঘটোৎকচঃ। 
যুধিঠঠিরে। যমৌ মতস্তো জ্রুপদস্যাত্বজান্তথা ॥৪| 
দ্রৌপদেয়াশ্চ সংহষ্টা ধৃষ্কেতৃশ্চ সাত্যকি?। 
চেকিতানশ্চ সংক্রুদ্ধে। যুযুৎস্থশ্চ মহারথঃ ॥৫॥ (বিশেষকম্) 
যে চান্যে পাথিবা রাঁজন্! পাঁগুবস্তানুযাঁযিনঃ | 
ক্রবী্যযানুরপাি চু কর্মাণ্যনেকশঃ ॥৬| 

তথেতি। সা্হতরধদিপান্ ক্ানিতি শেষ; | পব্যবাবয়ন্ নিবাবধিতুমশরু বন ॥১ 
তত ইতি। যতৈর্ষত্ববদধিযুর্মাভি5 কুম্তযোনির্দোণোতপন্নো! জোণঃ ॥২। 
তত্রেতি।  পার্ধতে। পৃষ্টছায়ঃ সহান্তগঃ অনুচরসহিতঃ। সৌভদ্রোইভিমন্াঃ। ঘমৌ 

"ননমহদেবৌ, মল্সো। বিরাটঃ। যুযুৎস্থনণম ধাতরাষ্টো যুধিষ্টিরাহ্বনাৎ পগুব্পক্ষমাগ ত; ॥৩-৫। 

বঠতি। কন্মাণি শত্রপংহীরাদীনি ॥৩| 

সঞ্জয় বলিলেন__ মহারাজ! দড্োণ ণ সেই, ভাবে অশ্ব, সারথি, র রথ ও ও হস্তি- 
সমভের সহিত সৈন্যগণকে সংহার টু দেখিয়া পাঁগুবের। ব্যথিত 
হইলেন বটে, কিন্ত তাহাঁকে নিবারণ করিতে পারিলেন না! ॥১। 

তখন রাজা যুধিষ্টির অজ্জন ও ধুষ্টছ্যয়কে বলিলেন-__“তোমর! সর্ববপ্রকারে 
যন্ববন্ ২হয়া দ্রোণকে নিবারণ কর? ॥২। 

তখন অজ্জবন ও অন্ুচরগণের সহিত ধুষ্টদ্যুয় দ্রোণকে গ্রহণ করিলেন । 
তাহার পরে কেকয়গণ, ভীমসেন, অভিমন্ত্য, ঘটোৎকচ, যুধিির, নকুল, সহদেব, 
বিরাট, দ্রপদের অপর পুত্রগণ, আনন্দিত ভ্ৌপদীর পুন্রগণ, ৃষ্টকেতৃ, সাত্যকি, 
ক্রুদ্ধ চেকিতাঁন এবং মহারথ যুযুৎস্থ এই সকল মহারথেরা উপস্থিত 
হইলেন ॥৩__৫॥ 

রাজা! অন্য যে সকল রাজ। পাগ্বগণের অনুগ।মী ছিলেন, তাহারাও বংশ 
এবং বলের অনুরূপ অনেক কাধ্য করিলেন ॥৬॥ 

রি পরাগ: রধে- এ পরতাগৃর স্তথ| সর্বো সমায়াস্তং মহারথাঃ-ব১" প্রত্তা- 
দৃইংস্ততন্তত্র সমাগচ্ছন্ মহারথা-নি। (৪)-."যমৌ মাহশ্তঃ...নি। (৫)..-দৃষ্টকেতুঃ 

সসাতাকিঃ...বা বরা নি। 
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সংভি্মানাং তাং দুষ্ট । পাগবৈর্বাহিনীং রণে | 
ব্যারৃত্য চক্ষুমী কোপাভারদ্বাজোইমববৈঞত 1৭॥ 

স তীব্রং কোপমাস্থায় রথে সমরছুষ্মর্দঃ | 

ব্যধমৎ পাগুবাঁনীকমভ্রাণীব সদাগতিঃ ॥৮॥ 

রথানশ্বান্ নরান্ নাগানভিধাবন্নিতস্তত? | 
চচারোনম্মভবদ্দ্রোণো বাদ্ধোহপি তরুণো যথা ॥৯॥ 
তস্য শোণিতদিপ্ধাঙ্গা; শোণাস্তে বাতরংহসঃ | 
আজানেয়া হয়! রাঁজননবিশ্রান্তাঃ শ্রিয়ং দধূঃ ॥১০। 
তমস্তকমিব ত্রুদ্ধমাপতন্তং যতব্রতম্। 
দুষ্ট সংগ্রা্রবন্ যোধাঃ পাগুবস্য ততস্ততঃ ॥১১ 

সমিতি। স*ভিষ্ত মানাং শরৈধিদার্ধামাণাম্। বাতিনীং কৌরবসেনাম্ ॥৭। 
সইতি। বাধমং বানাশয়ৎ অন্রাণি মেঘান, সদাগতিবাযুঃ ॥৮| 
রথানিতি। নরান্ পদাতীন্, নাগান্ গজান্।৯| 
তন্তেতি। হেরাজন্। খোবিতদিগ্ধাঙ্গ। রুধির।কগাআ্রাঃ, শোন রক্তব্ণীঃ, বাতরংহসে। 

বায়বেগ!» আজানেযাঃ সদশ্ববংশজাতাঃ, তশ্তা তে হরাঃ, অবিআন্ত। অবিরতগামিনঃ: সনম" 
অিযং রবাশ্বকন্থিমেব, দধুবাররামান্তঃ | “আজানেঘ!ঃ কুণীনাঃ জবা?” ইত্যমরঃ 1১০। 

তমিতি। যতব্রতং সংঘযমশালিনম্। সংগ্রাবন্ পলাধন্ত ॥১১। 

তখন পাণগুবেরা যুদ্ধে কৌরবসেনাকে বিদীর্ণ করিতেছেন দেখিয়া! জোণ 
ক্রোধে নয়নযুগল ফিয়াইয়া একবার সকল দিক্ পধ্যবেক্ষণ করিলেন ॥৭ 

ক্রমে রথারোহী সমরছুদ্ধধ ভ্রোণ অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া-__বায়ু যেমন মেঘ 
বিনাশ করে, সেইরূপ পাগুবসৈন্য বিন।শ করিতে লাগিলেন ॥৮| 

তত্কালে দ্রোণ বৃদ্ধ হইয়াও যুবা পুরুষের ম্যায় চারি দিকের রথ, অশ্ব 
পদাতি ও হস্তিগণের প্রতি ধাবিত হইতে থাকিয়! উন্মত্তের ন্তায় বিচরণ করিতে 
থাকিলেন ॥৯॥ 

রাজা! রক্তাক্তদেহ, রক্তবর্ণ, বায়ুর হ্যায় বেগবান্ এবং উত্তমাশ্ববংশজাও 
তাহার সেই অশ্বগণ অনবরত গমন করতঃ শোভা পাইতে লাগিল )১ ৩] 

সংযমনিরত, অথচ তুদ্ধ দ্রোণকে যমের ন্যায় অসিতে দেখিয়া পাগুবপক্ষের 
যোদ্ধারা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকিল ॥১১। 

্ স্পা ৮ তি 

(৭) সংরগ্্যমাপাং তাং দৃষ্টা 'পিবা ব রা। (৮)..-সুমরছুর্জরঃ...মহান্াণীব মাত, 
-নি। (১০) 'শিবং যযুঃ--পি, ''প্রুবং যু বা, '""ম্খং যঘুঃ__নি ৰ 
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তেযা প্রদ্রবতাং ভামং পুনরাবর্ভতামপি | 
পশ্ঠতাং তিষ্ঠতামাসীচ্ছব্দঃ পরমদারুণঃ ১১৪ 
শুরাণাং হর্ধজননে। ভীরূণাং ভয়বর্ধনঃ | 
ছাবাপৃথিব্যোবিবরং পুরয়ামাস সর্বতঃ ॥১৩| 
ততঃ পুনরপি ড্রোণো নাম বিশ্রাবয়ন্ যুধি। 
অকরোদ্রৌদ্রমাক্সানং কিরন্ শরশতৈঃ পরান্ ॥১৪॥ 
স তথা তেষ্বনীকেষু পাপুপুত্রস্ত মারিষ ! | 
কালবদ্যচরদূদ্রোণে। যুবেব স্থবিরে। বলী ॥১৫। 
উৎকৃত্য চ শিরাংস্থ্যখে। বাহুনপি স্ভুষণান্। 
কৃহ্া শুহ্যান্ রখোপস্থানুদক্রো শন্মহারবান্ ॥১৬| 

তম্ত হধপ্রণাদেন বাণবধষেণ চ প্রভে।! | 

প্রাকম্পন্ত রণে নোধ। গাব? শীতাদ্দিতা ইব ॥১৭॥ 

তেযামিতি।  প্রচবতাত পলাদিমানানাম্। ভীমত যথ। স্কাভথ। আবন্ভভামাগচ্ছতাম্ ॥১১। 

শব!াশিতি. ছাবাপৃথিবোঃ দব্থনক্কাযোবিবরমন্থরালম্, শব্দ ইতান্বৃত্তিঃ ॥১। 
তত ইতি। শাম স্বকীয় বৌছং ভদ্করহ আক্ম।নহ নিজম্ডিম্ 0১৬। 

সইতি। হেখারিষ। আগা। “আধাস্ত মারিমত” ইতামবঃ| কাপৰহ যম ইব ১৭1 

উাপিতি। উংক্তা ছিব) উগ্রো রৌদ্মুতির্দোনঃ | উদক্লোশহ উচ্চৈরকরোত ॥১৬| 

তন্গেতি | ভমপ্রতাদেন আনন্দমিহনাদেন। যোল|ঃ পাগুবধোদ্ধার£ 1১৭। 

এক এক বার পলায়ন, ভাবার আবার ভয়ঙ্করভাবে আগমন এবং দর্শন ও 
অবস্থান করিবার সময়ে সেই পাগুবযোদ্ধাদের অতিভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে 
লাগিল ॥১১॥ 

বীরগণের আনন্দজনক এবং ভীরুগণের ভয়বদ্ধক সেই কোলাহল স্বর্গ ও 
মক্ঠোর সমস্ত অন্তরাল স্থান পুরণ করিল ॥১৩| 

তাহার পর আবারও দ্রোণ যুদ্ধে নিজের নাম শুনাইতে থাকিয়া শত শ 
বাণে বিপক্ষদিগকে তাড়ন করত: বৌদ্রমুত্তি ধারণ করিলেন ॥১৪। 

মাননীর রাজ।! বুদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায় বলবান্ ড্রোণ যুধিষ্টিরের দেই 
সৈম্তমধো যদের ্যার বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৫। 

উগ্রমূত্তি দ্রোণ বিপক্ষসৈন্যের মস্তক ও বিভুষিত কিবা রথের 
উপরিভ। [গ শূন্য করিয়। মহ গর্জন করিতে থাকিলেন ॥১৬ 

(১৯)-.ভীমঃ পুনরাবর্তভামপি...ব। ব রা নি। (১৭)...বাণবেগেন বারি তাঃ...পি" 
বাণবেগেন বা বিভো 1. বা! ব। 

৭ 



৫০ মহাভারতে দোণ- 

দ্রোণল্য রথঘোষেণ মোবানিষ্পেষণেন চ। 
ধনুঃশব্দেন চাঁকাঁশে শব্দ; সমভবন্মহান্ ॥১৮।॥ 

অথাস্ত ধনুমে। বাণা নিশ্চরন্তঃ সহঅশ? | 

ব্যাপ্য সর্ব দিশঃ পেতুর্নাগাশ্বরথপতিঘু ॥১৯॥ 

তং কাম্মুকমহাবেগম্ত্র্বলিতপাবকমৃ। 

দ্োণমাসাদয়াঞ্চত্ুঃ পাঞ্চালাঃ পাণুবৈ? সহ ॥২০॥ 

স নাগরথপত্তশ্বান্ গ্রাহিণোদ্যমসাদনম্ | 

অচিরাদকরো দৃদ্রে।ণে। মহীং শোণিতকর্দমান্ ॥২১ 

তা পরমা স্ত্াণি শরান্ সততমস্তাত| | 

দোণেন বিভিতং দিক্ষু শরজালমদৃশ্যত ॥২১। 

দোণল্োতি | দৌবীনিশ্পেঘণেন ছাাঘমণনান্দেন 1১৮ 

অথেতি। শিশ্চরন্ে। নিগস্ন্থঃ। মাগাশ্বরথপতিষ হস্তাগরথপদ|তিয ॥১৯| 
তমিতি। কাম্মক্ত মহান্ বেগ এব বেগ মন্তা তম এছেন বামবেগে। ধরাতে । 

অস্ব্ৈজ'লিতপাবক- তংস্বরূপম্ ॥২-| 
সইতি। শৌণিতৈ রঃ কদছে। যন্তাপ্তাম্ 1৯১ 

তথ্ধতেতি। তন্বত| বিশ্থারেবাবিফর্বত! | অন্গত। নি্িপত| ॥২১। 

মহারাজ! ড্রোণের আনন্দসিংহনাদে ও বাণবরধীণে শীতান্ত গোসমূের হ্যায় 
বিপক্ষযোদ্ধারা কম্পিভ হইতে লাগিল ॥১৭॥ 

দ্রোণের রথের শব্দে, গুণঘধণের ধ্বনিতে এবং ধনষ্্কারে আকাশে বিশাল 
শব হইতে থাকিল ॥১৮| 

ক্রমে দ্রোণের ধনু হইতে সহস্র সহস্র বাণ নির্গত হইয়। সমস্ত দিক্ বাণ 
করিয়৷ বিপক্ষের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদতির উপরে পতিত হইতে লাগিল ॥১৯॥ 

পরে পাঞ্চালবীরেরা পাগুবগণের সহিত মিলিত হইয়া কার্ম,কমহাবেগরূপ- 
মহাবেগ-সম্পন্ন এবং অস্ত্র গুণে প্রজ্জলিত অগ্রিত্বূপ দ্রোণের নিকটে উপস্থিত 

হইলেন ॥২০। 
তখন দ্রোণ বিপক্ষের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমূহকে যমালয়ে প্রেরণ 

করিতে লাগিলেন এবং অচিরকালমধ্যে সমরভূমিটাকে রক্তকর্দিমময় করিয়া 
ফেলিলেন ॥২১। 

(৯. 'শিঃসবন্থঃ সহন্রশঃ নি। রাঃ তান্ সকুপ্জরপত্তশ্বান্...পি ব| ব রা। 



পর্ব্বণি যষ্ঠোহধ্যায়? | ৫১ 

পদাতিস্থান্দনাশ্রেযু বারণেষপি সর্ববশঃ | 

তন্ত বিছ্যুিবাভ্রেযু চরন্ কেতুরদৃশ্যত ॥২৩। 

স কেকরানাং প্রবরাংশ্চ পঞ্চ পাঞ্চীলরাজঞ্চ শবৈঃ প্রমথ্য | 

বৃধিষ্টিরানীকমদ্দীনসতো দ্রোণোহভ্যয়াৎ কাম্মমকবাঁণপাণি? ॥১৪॥ 

তং ভীমসেনশ্চ ধনগ্ীয়শ্চ শিনেশ্চ নও। ভ্রপদাম্ত্জশ্চ | 

'ব্যারজঃ কাশিপতিঃ শিবিশ্চ হষ্টা নদন্তোইভ্যকিরন্ শরৌদৈ? ॥২৫। 

তেঘামথে। দ্রৌণধনুবিমুক্তাঃ পতত্রিণ? কাঞ্চনচিত্রপুশ্বা। 

ভিন্তা শরীরাণি গজাশ্ববুনাং জগ্যমহীং শোণিতদিগগা ভরা ॥২৬ 

স1 যোঁধমংঘৈশ্চ রখৈশ্চ ভূমি; শরৈবিভিনৈগরজবাজিভিশ্চ | 

প্রচ্ছাদ্রমান। পতিতৈর্কভূব সমাবুতা গ্লৌরিব কালমেঘৈ? ॥২৪। 

পলাভীতি। শ্যন্দনে। রণ; | বারণেমু হাওযু। অভ্রেধু মেঘেধ। বেজ জঃ ২৩ 

সইতি | প্রথ্থা নিপীছ্য। অদীনসন্তঃ অঙীখাপ্যবসাদত 0১৯] 

খিতি। বিনেনপ। পৌত্রঃ সাতকিও ক্রপদা ম্মছে। ধৃগদারঃ |২৫। 

তেখাসিতি | পতরিনে। বাণাঠ,। কাধনেন ম্বণগচিতহেন চিতা পু মপদেশ। খেয়া? 

50 পোর্ট পবরৈদিগ্ধাশি লিপু নি গালাণি মেনা তে 0১৩] 

কমে দেখ। গেল--মধো মধো উন্তমান্্র আবিষ্ষার এবং সব্বদা বাণক্ষেপ 

দবিতে থাকিয়। দোণ যেন সকল দিকে বাণের জাল শিক্ষণ করিলেন ॥১১॥ 

আনার মেঘের উপরে যেমন বিছ্বাৎ দেখ। যার, সেইরূপ দ্রোণের ধ্বজট।কে 

(বণঙ্ষের তস্তী, অশ্ব, রথ ও পদ [তির মধ্যে দেখ। যাইতে লাগিল ॥২৩। 

এরে গ্রধল[ধাবসায়শলী ও ধনুবাণধারী দ্রোণ কেকয়দেশীয় পাঁচ জন 

4417 ন*-কে এবং দ্রপদরাজাকে বাঁণদ্ারা নিগাড়িত করিয়। যুধিষ্টিরের সেন্যের 

(৮. ধাবিত হইলেন ॥১৪॥ 

তখন ভীনসেন, অজ্জ্ীন, সাত্যকি, ধৃষ্টহায়, শৈব্যনন্দন, কাশিরাজ ও শিবি 

£হাবা আনন্দিতচিন্তে সিংহনাদ করিতে থাকিয়। বাণসমৃহদ্দার। দ্রোণের উপরে 

প্রহার কিতে লাগিলেন ॥২৫। 

তদনন্তর দ্রোণকার্শ,কনিপ্ষিপ্ত স্বরণবিচিত্রপুঙ্খ বাণ সকল যাইয়! তাহাদের 

এবং হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণের দেহ ভেদ করিয়া রক্তাক্ত হইয়া ভূমির ভিতরে 

পাব্শ করিতে থাকিল ॥১৬।॥ 

(১৬) পদাতিযু রখাশ্বেযু বারণেযু চ সর্ব. নি। (২6) * পুষ্। নানে। ব্যকিরন্ 

“লেদৈত ব।বরানি। (২৪) ভেষামথ ঘোরা বং তে দোণবাপাসনবিপ্রমজ্ঞাঃ নি? 

' খোণিভদিগ্ধবাজী- বা ব র। নি। 



৫২. মহাভারতে দ্রোণ_ 

শৈনেয়ভীমার্জুনবাহিনীশং সৌভদ্রপাঞ্চীলমকাশিরাঁজম্। 

অন্যাংশ্চ বীর।ন্ সমরে মমর্দ দ্রোণঃ স্ুভানাং তব ভূতিকামঃ ॥২৮। 

এতানি চান্য।শি চ কৌরবেন্দ্র! কর্মাণি কৃত্। সমরে মহাস্ম]। 

প্রতাপ্য লোক।নিব কালদূর্য্যে দ্রোণো গতঃ ম্বর্গমিতো হি রাজন্! ॥২৭। 
এবং রুকরথ? শুরে। হহ্বা! শতমহজশ | 

প(&বানাত রণে যোঁধান্ পাঁধতেন নিপাতিতঃ ॥৩০॥ 

আঙ্গৌহিণীনভ্যধিকাং শুরাণামনিবতিনাঘ্। 
নিহত্য পশ্চাদ্ধতিমানগচ্ছৎ পরমা" গভিন্ ॥৩১। 

পাঁবৈ? সহপাঞ্চালেরশিবৈ; ক্র,রকর্খাভিঃ | 
হতে। কুক্সরথে। রাজন! কুহ্া কম্ম স্ছুক্ষরম্ ॥৩২। 

সেতি। বিডিন্নৈবিতারিতৈ, | গ্োৌরাকানম্ কালমেখৈ: প্রন্কাণীনদ্ণদৈ: ॥২৭| 

শৈনেদেতি। হে রাজন তব ম্তানাং ভভিকামো রাজারূপৈশ্ঘ্যকাশী দোল? সমল 

শৈনেঘ সাত্যকিঃ ভীমাজ্ীনৌ চ বাহিনীশাঃ সেনাপতযে। ঘন্স তই, শৌভদ্রপারধালৌ অভিমন্থা 

দ্রপদৌ সকাশিরাভৌ কাশিরাক্ষসভিতৌ যর তভাদুশধ সৈন্ধম্চ অন্যান, বারাংশ্চ মম 1২৮। 

এত।নীতি। লোকানিব পা গুবপঙ্গীরবীরান, কালজদাঃ সাকা নীনরবিঃ ॥১৯। 

এবনিতি। কুন্সরথঃ স্বণমযরথঃ | পাগতেন দৃষ্টদায়েন 0৩০ 
অঙ্গৌভিগ্রামিতি । অভাপিকীহ কিরুদতিবরিভ্ঞাম | পতিমান নৈষাশালী চো 1৩১) 

পাগুবৈরিতি | অশিবৈঃ কৌরবাবামমঙ্গলকরৈত। রুক্সরথে| জগ 5৩৯ 

প্রলয়কালের মেঘ যেমন আকাশ আবৃত করে, সেইরূপ বা? পবিদারিও 

সৈ্যসমৃহ, রথ, হস্তী ও অশ্ব সকল পতিত হইয়। সমরভূমি আবৃত করিল ॥২৭॥ 

রাজা! আপনার গুত্রগণের এশ্রধ্যাভিলাধী দ্রোণ যুদ্ধে ভীম, অজ্জ্বীন, 

সাত্যকি, অভিমন্তা ও কাশিরাজ-রক্ষিত সৈন্যদিগকে এবং অন্যান্য বীরগণাকে 

মর্দন করিলেন ॥২৮॥ 

কৌরবেন্দ্র রাজা । সন্ধাকালের স্র্্য যেমন জগৎ সন্তপ্ত করিয়া অস্তাচলে 

গমন করেন, সেইরূপ মহাজ্মা দ্রোণ যুদ্ধে এই সকল কাধ্য ও অন্যান্য অনেক 

কার্য করিয়া! ইহলে।ক হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥২৯॥ 

ব্র্ণময়রথারোহী ও মহাবীর দ্রেণ এইভাবে যুদ্ধে পাগ্ডবগণের শত শত ও 

সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে সংহার করিয়া! ধুষ্টদ্যয়কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন ॥৩০| 

ধৈর্ধযশালী দ্রোণাচাধ্য যুদ্ধে কিঞ্চদিধিক এক আক্ষৌহিণী অপলারী বীর 

[নিহত করিয়া পরে পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥৩১॥ 

(২৯)-.-হ্বগমিতে। বিরাজন্--পি। (৩১)- ... ধৃতিমানগম২ণ। পি। 



পর্বরণি য্টোহধ্যায়ঃ | ৫৩ 

ততো নিনাদে ভূতানামাকাশে সমজায়ত | 

সৈন্যানাঁঞ্চ ততো রাঁজন্নাচার্যে নিহতে যুধি ॥৩৩| 

দ্যাং ধরাং খং দিশে। বাপি প্রদিশশ্চানুনাদয়ন্। 

আহে। ধিগিতি ভূতানাঁং শব্দঃ সমভবদ্ভূশম্ ॥৩৪॥ 

দেবতা? পিতরশ্চৈৰ পুর্বে মে চাস্ত বান্ধবাঃ। 
দদৃশুনিহতং তত্র ভারদবাজং লা ॥৩৫॥ 
পাণুবান্ত জয়ং লব্ধ পি'হ্নাদান্ প্রচক্রিরে | 

সিংহনাদেন মহত সমকম্পত নন ॥৩৬| 

উতি ভমহীভারতে টি সংহিতাঘাং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
(দাণাভিঘেকে দ্রোণবধশ্রবণে সষ্টোহবা য় || * 

তভ ইতি । নিনাদঃ কোলাহলঃ, তান” দেবাদি প্রাণিনাম্ ॥৩৩| 

দামিতি। ছা" বর্ম খমাকাশমূ, চপ । পিগিতি গুকবৃদ্ধ বাগণবপাৎ 1৩1 

এব; ইতি। পূর্বে পূর্নপুরুষ। ভরদ্বাজাদর;। ভারছাভ” ডোণম্ ॥৩৫| 

ইতি। মে ও বা ৩ 

£ছি সহামহে(পাপ্যার-ভারহ'চাদা-শীভবিদাসসিদ্ধাম্ববাগীশ ভটচ।প্যবিরচিতীঘাণ মহাভারত; 
টিকান। ১ খারা” োণপর্বাণি দোদাভিষেকে ঘঙোহবাঘঃ॥০। 

রাডা! কৌরবগণের অনঙ্গলকারী ও নিষ্টুরকন্মী পাগুবের। পার্ধালগণের 
সহিত মিলিত হইয়। অতিদুক্ষর কাধ্য করিয়া ন্ব্ণরথ দড্রোণকে বধ করিয়।- 

শন ॥৩২।॥ 

জা! যুদ্ধে দ্রোণাচার্য। নিহত হইলে পর, আকাশে দেবতী প্রভৃতির এবং 

ভতলে সৈম্তগণের বিশাল কোলাহল হইতে লাগিল ॥৩৩| 

স্বর্গ, মর্ত্য, অ(কাশ, দিক্ ও বিদিকৃ নিনাদিত করিয়া “অহো ধিক্* ইত্যাকার 
শব গুরুতরভ।বে হইতে থাকিল ॥৩৪| 

দেবগণ, পিতৃগণ এবং ধাহারা দ্রোণের পূর্বপুরুষ ও বন্ধু ছিলেন, ভাহারা__ 

যুদ্ধনিহত মহার্থ দ্রোণকে দেখিতে লাগিলেন ॥৩৫॥ 

গ€দিকে পাগুবের। জয়লাভ করিয়। সিংহনাদ করিতে থাকিলেন এবং সেই 

বিশাল সিংহনাদে সমরভূমি ও তাহার সন্গিহিত ভূমি সকল কম্পিত হইতে 

থাকিল' ॥৩৬| 

২৩)" আশ্মাংইসঘজাদত ..পি। * ৭. জপুমোহদ্যায়ণ বাত অষ্ইমোহধ্যাহত বাবা শি। 



সগমোহ ধায় । 
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ধ্তরাষ্ উবাচ । 

কিং কুব্বাণং রণে ভ্রোণং জাঙ্ও পাওবস্ঞ€য়া? | 

তথ! নিপুণমন্ত্ে সর্বশস্্রভূতামপি ॥১॥ 
রথভঙ্গে! বভ়ৃবাস্ত ধনুবর্বাশীর্ধ/ তাস্তাতঃ | 

প্রমতো বাভবদদ্রেণিস্ততে। ম্বত্যুমুপেধিবান্ ॥১। 

কথণ নু পার্ধতস্তাত ! শক্রভিছ্ঞ্তীধধণম্ | 

কিরন্তমিঘুসংঘাতান্ রুক্সপৃশ্াননেকশ? ॥৩| 

ক্ষিপ্রহস্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং কৃতিনং চিত্রযোধিনঘ্। 

দুরেধুপাতিনং দান্তমন্ত্রযুদ্ধেয পারগম্ ॥8॥ 

লা জি ্রধরমচ্যতস্ | 

কুর্ববাঁণং দাঁরুণং কম্ম রাণে ঘন্তং মহারথম্ ॥৫॥ (বিশেষকম্) 

কিসিতি | তথ অতিশয়েন। অর্ধশপভতামশি সপ 5 

রথেতি। আশীদ্যও ভগ অঞতে। বানান শিপত | প্রমন্ত; অসাববানঃ ॥২1 

কথমিতি । পারত; নাজ ইথুমংণাতান বাবসমহান্, কক্সপুঙগ।ন্ স্বণথচিতমূণ- 

দেশান। দুবে ইমুন্ বান পাত রা তন্, পান্থ” সাঘতেন্দিনম্। পাঞ্চালন্ত জ্রপদণ্চ 

গুত্রে। পষ্টায়: | অচাত? পু দাগ পম্ম কুবাণমিতান্মানাদুত্তম্ খন্তং 

যন্্রবন্তম্ ॥৩-- ৫ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_ “সঞ্জয় ! পাগুবগণ ৪ স্্গয়গণ কি কাধ্য করিবার সময়ে 

(প্রোাণকে বধ করিল? তিনি ত সনন্ত অন্্রধারীর মধ্যেই আম্মে স্ুনিপুণ 

ছিলেন ॥১॥ 

দ্রেণের কি রথখান। ভাঙ্গির। গিয়াছিল ? ন।-বাণক্ষেপ করিবার সময়ে 

ধনুখান। ভগ্ন হইয়াছিল? অথবা তিনি অসাবধান ছিলেন বলিয়া শৃত্যুমুখে 

পতিত হইয়ীছেন ? ॥১। 

বৎস সঞ্জয়! শক্রগণের দুদ্ধধ, ক্বর্ণপুঙ্ঘ অনেক বাণক্ষেপী, ক্ষিগ্রহস্ত যুদ্ধ- 

নিপুণ, বিচিতরযো বী, দুরে বাণক্ষেপকারী, জিতেক্দিয়। অস্্যুদধে পারদর্শী, 
17 

(২) রখ; পদ্যপত খাত ৫ মৃত্ামুপেহিবা ন-_নি। 
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বাভং হি দৈবং বলবৎ পৌরুযাদিতি মে মতিঃ | 
যদদ্রোণে! নিহত? শুরঃ পাষতেন হুরাত্বনা ॥৬॥ 

অস্ত্ং চতুবিধং বীরে বস্সি্নাসীৎ প্রতিষ্ঠিতম্ | 
তমিষস্ত্ধরাচার্যং দোণং শংসসি মে হতম্ ॥৭॥ 

শ্রুত্বা হতং রুকারথং বৈয়াপ্রপরিবারিতন্ । 

জাতরূপশিরক্সাণং নাছ শোকমপানুদে 1৮ 

ন নুনং পরছুঃখেন ভিয়তে কোহপি অগ্রয় ! | 

যত্র দ্রোণমহং শ্রত্বা হতং জাবামি মন্দর্ধাঃ | 

দৈবমেব পরং মন্যে নন্বনর্থং হি পৌরুষম্ ॥৯| 

অশাসারমরং ননং হৃদয়” হদৃঢং মম | 

ঘচ্ছ ত। নিহতং ড্রোণং শতধা ন বিদীর্যতে ॥১০| 

বাকুসিতি | বাক্তত লেকের স্পগুম। পাধতেন প্ুগছায়েন ॥৮| 

অশ্থমিতি | চতবিধম্_ভেদকং ছেরক মদ্বকং কফধকধেতি। তম ভেদকং বাণাদি, 

ছেদক” খঙ্গাদি, মদ্দকং গদাপি) ক্যকঞ্চ পাখাদি। এসসি আবীমীতি বিদ্বয়ে কাকু: ॥৭| 

শজেতি। কুক্সরথ' ্বণখচিতরণম্, বৈয়ান্রেণ ব্যাদ্চম্মণ। পরিবারিতম আবৃতরথম্ 

৮তনপশিরগ্ানং সবয়োফীলম্। অপাশদে যত্রেনপি দবীকভমামি ৮ 
গেছি । শঞ্জ ঘেন ভেতুন্ভোথঃ | অনর্থৎ সর্বানথমূলম্। খটপাদোধ্রং শ্রোকঃ ৯ 

দবাস্্বিং, বীরব্রত হইতে অভ্রষ্ট, বুদ্ধে দারুণকম্মকারী, যনবান্ ও ও মহারথ 

বাক্ষণশ্রে্চ দ্রোণকে পুধতপোত্র ধুষ্টদ্বামস কি করিয়া শিহত করিল ?॥৩-৫। 

আমার ধারণ! এই যে, দৈব নিশ্চয়ই পুরুষকার অপেক্ষা প্রবল। যে হেতু 
দরাস্্র' পুষ্ঘায় মহাবীর দ্বোণকে নিহত করিয়াছে ॥৬। 

স্জয়! যে মহাবীরে চতুধিধ অস্ত্রই গ্রাতিচ্টিত ছিল, তূদি সেই বাণাস্ত্ধারী 

ভোণ।চাধাকে আমার নিকট নিহত বলিলে ! ॥৭॥ 

হায়। যিনি ম্বর্ণমর ও ব্যাপ্রচন্মপরিবেষ্টিত রথে আরোহণ করিতেন এবং 

এুবণখচিত উষ্কীষ ধারণ করিতেন, আজ সেই দ্বোণকে নিহত শুনিয়। কোন 

প্রকারেই শোকাপনোদন করিতে পারিতেছি না ॥৮॥ 

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই কোন মানুষও পরের ছুঁখে মরে না| যে হেতু মন্দবৃদ্ধি 
আমি দ্রোণকে নিহত শুনিয়1ও জীবিত রহিয়াছি। আমি দৈবাকেই গ্রধান 

বলিয়া মনে করি, আর পুরুষকারকে অনর্থের কারণ বলিয়! পারণ| করি ॥৯ 

1০) .পাধতেন মহ হাম্মনাঁব।বর| নি। (৮-.নাগ্ভ শোক কদুপাদদে- ব|ব। (৯) 

অন পুস্থকভেদাদেব পাঠভেদ। লক্ষ্যস্থে। 



৫৬ মহাভারতে --দ্রোণ 

ব্রান্মে দৈবে তথেষস্ত্রে যমুপাসন্ গুণাখিনঃ | 

ব্রাহ্মণ! রাঁজপুত্রাশ্চ স কথং মৃত্যুনা হতঃ ॥১১॥ 

শোষণং সাগরস্তেব মেরে।রি ব বিসপ্পণম্ । 

পতনং ভাঙ্করস্তেব ন স্বৃষ্ে দ্রোণপাতিনম্ ॥১২। 

দুক্টানাং গ্রতিষেদ্ধাসীদ্ধাম্মিকাণাঁঞ্চ রক্ষিত | 

ঘোহহাসীৎ কৃপণস্তার্ধে প্রাণানপি পরন্তপঃ ॥১৩॥ 

মন্দানাত মম পুত্র।ণাং জয়াশী যস্য বিক্রমে | 

বৃহস্পত্যশনন্তল্যে বুদ্ধা। সনিহতঃ কথম্ ॥১৪॥ (বুগ্মকম্) 

তে চ শোণা বৃহন্তোহশ্বাশ্ছন্ন। জ।লৈহিরণুষ়ৈ2 | 

রথে বাতিজবা যুক্তাঃ সর্বশআাতিগা রণে ॥১৫॥ 

অশ্বোতি। অশ্মমারমঘৎ পাষাণসারঘটিভম্ ॥১০ 

ব্রাঙ্ম ইভি। ব্রাঙ্গে বেদ।বাছনে, দৈবে দেবারাধনে, তন্তদস্ে বা 1১১] 

শোম্নমিতি | বিসর্পণৎ বিচলনম্। নমুযো ন সভে ॥১২। 

দুষ্টাধানিতি। প্রতিযেক! দুষ্টকত্বীণে। শিবাবগিতা। কুপান্য ক্ষন দুযোপিনস্ত। মন্দানা 

মুর্খাণাম্। 

ভইতি। শোন! রকতব্ণাঃ] ছক্স। আবৃতাঙ্গাদ তিরথায়ৈত অবরূ্ময়ৈ; | বাতিজশ 
উশণন। শুন 1১৩-১৪| 

আমার হৃদরট। নিশ্চয়ই পাধাণসারনিম্মিতের হ্যায় সুদৃঢ় । যে হোত 

দ্রোণকে নিহত শুনিয়াও শতধ। বিদীর্ণ হইতেছে ন। ॥১০। 

হায়। শিক্ষার্থী: ব্রাজ্গণেরা ও রাজপুত্রেরা যথাক্রমে বেদাঁধায়ন ও 

দেবারাধনা এবং ধনুর্বেদশিক্ষার জন্বা ধাহার ঘেব। করিতেন, মৃতু সেই 

দ্রেণকে হরণ করিল ! ॥১১॥ 

সমুদ্রের শোষণ, সুমেরুপব্বতের বিচলন এবং সুধ্যের পতনের হ্যায় আঁমি 

যে প্রোণের নিপাতন সহা করিতে পারিতেছি না ॥১১। 

যে শক্রসন্ত।পকারী দ্রোণ দুর্ভনের শাসক ও সঙ্জনের রক্ষক ছিলেন এব 

ক্র দুর্য্যোধনের জন্য প্রাণপধ্যন্ত পরিতাগ করিতে উদ্ভত ছিলেন; বিশেষত' 

ধাহ।র বিক্রমের উপরে আমার মূর্খ পুত্রগণের জয়াশ। ছিল, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি 

ও শুক্রের তুলা সেই দ্বোণ নিহত হইলেন ! ॥১৩--১৪। 
রক্তবর্ণ, বিশাল ও দৃঢ়শরীর, ব্বর্ণময় জালে আবৃত, বায়ুর তুল্য বেগশালী, 

যুদ্ধে সমস্ত অস্ত্রের আঘাতসহিধু, বলবান্, হেযারবকারী, শিক্ষিত, দ্রোণরথে 
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বলিনো হ্রেষিণো দান্তাঃ সৈদ্ধবাঃ সাধুবাহিনঃ | 

দৃ়াঃ সংগ্রামমধ্যেযু কচ্চিদাসন্নবিহ্বলাঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্) 

করিণাং বৃংহতাং যুদ্ধে শঙ্বছুন্দুভিনিস্বনৈঃ | 
জযাক্ষেপশরবর্ষাণাং শস্ত্রাণাঞ্চ সহিষ্বঃ ॥১৭। 

আশংসন্তঃ পরান্ জেতুং জিতশ্বানা জিতব্যথা? | 

হয়া; পরাজিতাঃ শীস্রা ভারদ্বাজরথো দ্হা ॥১৮॥ 

তে ম্ম কুঝসরথে যুক্ত নরবীরসমাস্থিতাঁঃ | 

কথং নাভ্যতরৎন্তাত । পাগুবানামনীকিনীঘ্ ॥১৯| 

জাতরূপপরিক্ষারমাস্থার রথমু্তমম্ | 

ভারদ্বাজঃ কিমকরো দ্যুবি সত্যপরা ক্রম; ॥২০॥ 

বিছ্য।ং বাস্তে(পজীবন্তি সর্বলোকধনুদ্ধরাঃ । 

স সত্যসন্ধে। বলবান্ দ্রেণঃ কিমকরো দ্যুধি ॥২১| 

পানহুবাবেগাও সর্বশগস্লাতিগাতঃ সর্বাশক্বাবাতিসহিষব ইত্যর্থঃ। হেযিণে। হেষারবকারিণ 

৪9৮ নিত টৈদ্ধা: সিদ্ধুদেশীহাত। সাধুবাহিন: মুঠ বব্বহণকাবিণঃ । বিহ্বল! 

'গানুগাত ॥১৫-১৬। 

করিশানিতি | কবিণাত সম্হ| ইতি শেষঃ | সহিফব আমন্ কচ্ছিদিত্যনবৃত্তিঃ 1১৭ 

৮1 পরাগিতা শাসন কচ্চিদিত্যঈবন্ততে, শীস্বাঃ শীদ্রগ। মিন; ॥১৮| 

| তে হাঃ | নরবীরেণ জোশেন সমাস্থিত। রথারোহবেন্বো কটা? ॥১৯। 

দাতেতি। জাতরূপপপিদারং স্বণভূষণমূ, আস্থা আরুহা ॥২০। 

পর স যুক্ত ও সমাগ বহনকারী সেই সিন্ধুদেশীয় অশ্বগুলি যুদ্ধমধ্যে আকুল হইয়া 

পদ্ড় নাই ত 7 0১৫---১৬॥ 

যদ্ধমধ্যে শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দ শুনিয়! বৃুংহিতধ্বনিকারী হস্তিগণ বিপক্ষের 
পঞ'ণাক্ষালনসহকারে বাণবর্ধণ ও অন্যান্য অস্ত্র সহ্য করিতে পারিতে- 

ছিল ত7? ॥১৭॥ 

বিপক্ষবিজয়াভিলাধী, শ্বাস ও ব্যথাবিহীন এবং দ্রুতগামী দ্রোণের রথবাহী 

অশ্বগণ পরাজিত হইয়াছিল কি? ॥১৮।॥ 

বস সঞ্জয়! দ্রোণের ব্বর্ণময় রথে সংযুক্ত এবং দ্রোণাধিষ্টিত সেই অশ্বগণ 

পগুবসৈ্ উত্তীর্ণ হয় নাই কেন ? ॥১৯॥ 

যথার্থপরাক্রমশালী ড্রেণ ন্ব্ণথচিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে কি 

করিয় ছিলেন ॥২০। 
1১ ১৬) বলিনো! ঘোিণো দাস্থাং...পি। (১৮). -হ্য়াঃ প্রব্রজিতাঃ শীত্মূ. পি। 

৮ 



৫৮ মহ ভারতে দ্রোণ-- 

দিবি শক্রমিব শ্রেষ্ঠং মহা মাত্রং ধন্ুভূতামৃ। 
কে নু তং রৌদ্রকম্মাণং যুদ্ধে প্রত্যুদ্যবু রথা ॥২২ 
শনু রুক্সরথং দৃষট। গ্রদ্রবন্তি স্ম পাগুবাঃ | 
দিব্যমন্ত্ং বিকুর্বাণং রণে তশ্মিন্ মহাবলম্ ॥২৩॥ 
তাহে। সর্বাঁসান্যেন ধম্মরাজ? সহানুজঃ | 

পাঞ্চালপ্রগ্রহে। দ্রোণং সর্ববতঃ সমবারয়ৎ ॥২৪॥ 

নূনমাবাররৎ পার্থো রথিনো ইন্যানজিল্গ গৈ? | 

ততে। দ্রোণং সমহরৎ পাধতঃ পাপকন্মকুৎ ॥২৫॥ 

নহাহং পরিপশ্য।মি বধে কঞ্চন শুদ্সিণঃ | 
ধুটছ্যন্নাদূতে রৌদ্রাৎ পাল্যমানাৎ কিরীটিন। ॥২৬ 

বিদ্ঞামিি | বিছা।ত ধটনেদক্া, উপদীবপ্ছি শিক্ষয়াশয়ন্থি 0২১) 

দিবীতি | মহাসাত, প্রধানম্, “অহামাত্রঃ প্রধানে শ্তাদারোহকসমূদ্ধঘোতণ ইতি টইমঃ ১. 

নখিতি। নন্ধ প্রশ্নে । কুল্বণ' দোনম্ গ্রদবন্ধি পলারন্ছে | বিকুবাণ্যাবিফর্বাবম্ ১2. 

উতভেতি। পাঞ্চাল” পষটঢানর, প্রযন্াতি অগ্রগাগিতেন স্বীকরোতীতি সঃ ২৭] 
নূুনমিতি ৷ পারোহ্জন: | অজিঙ্গগৈরাটৈঃ | সমভপহ বানাশয়ং 0২৫) 

রি 

নহীতি। শুশ্ষিবন্েন্িনে! ছোলা খাতে বিন 1১৬ 

মর্তালোকের সমস্ত ধন্চদ্ধর যাহার |র নিকট হইতে অধীত বিদ্যা অ াশ্র় করিয়। 

জীবন ধারণ করিতেছেন, সেই বলবান্ ও সতা প্রতিজ্ঞ ডরোণ যুদ্ধে কি করিয়!- 
ছিলেন ? ॥১১| 

স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায় মান্তো ধন্ুদ্ধরশ্রেষ্ঠ এব রৌদ্রকম্মা দ্রোণের প্রতি যুদ্ধে 
কৌন্ কোন্ রথী গমন করিয়াছিলেন ? ॥১১॥ 

সেই যুদ্ধে স্বর্ণময়রথারো হী, দিব্যান্্রক্ষেপকারী ও মহাবল দ্রোণকে দেখিয়! 
পাগুবের। পলায়ন করিয়াছিল ? ॥১৩। 

_-যুধি্ির সমস্ত সৈন্য ও অন্জগণের সহিত মিলিত হইয়া ধৃষ্টতযুয়কে 

অগ্রবন্তী করিয়৷ সকল দিকে দ্রোণকে বেষ্টন করিয়াছিল ? ॥২৪। 

নিশ্চয়ই অজ্জুন বাণদ্বারা অন্য রখিগণকে বারণ করিতেছিল। তখন পাপ- 

কম্মকারী ধৃষ্টছ্যন্ ড্রোণকে বধ করিয়াছে ॥২৫॥ 

অজ্জ্রনকত্তৃক রক্ষ্যমাণ দারুণ ধৃষ্টহ্যন্ন ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি তেজস্বী 

দ্রোণের বধে বহর বলিয় দেখিতেছি ন! ।২৬। 

হঃ “ততে। ডরৌণং সমারোহং ' পিবা। 



বর্ণ পর্ববণি সগ্ডমোহ্ধ্যায়ঃ | ৫: 

তৈর্তিঃ সর্বতঃ ক্ষুদ্রেঃ পাঞ্চালাপসদৈস্ততঃ | 
কেকযৈশ্চেদিকারধৈর্মৎন্ৈরন্যৈশ্চ ভূমিপৈহ ॥২৭॥ 
ব্যাকুলীকৃতমাচা্যং পিগীলৈরুরগণ ঘথ|। 
কর্মপ্যন্গুকরে সক্তং জঘানেতি মতির্মম ॥২৮॥ (বুগ্কম্) 
ঘোহ্ধীত্য চত্বরে বেদান্ সাঙ্গানাখ্যানপঞ্চমান্। 

ব্রাঙ্গণানাং গ্রতিষ্ঠাসীৎ জোতিসামিব সাগরঃ ॥২৯। 
ক্াত্রঞ্চ ব্রক্ম চৈবেহ যোহভ্যতিষ্ঠৎ পরন্তপঃ | 
স কথং ব্রাঙ্গণো হৃদ্ধঃ শাস্্রেণ বধমাপগুবান্ ॥৩০॥ (যৃথাকঘ্) 

অমর্ষণে। মধিতবান্ ক্রিশ্যমান? সদা ময়। | 

অনহ্মাণঃ কৌন্তেযান্ কন্মণস্তত্য তৎফলম্ ॥৩১| 

টৈবিতি | অপসনে। শির: | পিপীলৈঃ পিপীলিকাঠিঃ। সব ব্াপুতম্ 0১৭ ২৮ 
;ইতি। সাঙ্গান শিক্ষাকল্লাদিষছঙ্গলহিতান্, আপানিখিতিভাস; পঞ্চম সেষাত ভান। 

4! আশ্রদস্থানম। শাম 5 ত্রিশ, | ্ রহ্গ বেদর্ধ, অভাতিষ্গং আশ্রখহ ॥২৯-৩০। 

আমসণ উভি | অধর অযভিষ্ত্র,। অন্ঠনাণঃ ক্লেশসহনাযোগোহপি, মদ। সদ। কিশ্ামান; 
_গসেপনাভাবা ক্রেশং আপামাণে। ফোখছ। কৌন্ছেয়ান্ পাগ্বান, মধিতবান যুদ্ধে ঘং 
এ ওবান উপেক্গিতবানিভাথত তশ্ত উপেলাকম্মনঃ। তপন, ফলমভহ 1৩১। 

সেই ক্ষত্র ও শিকৃষ্ট পাঞ্চালগণ, কেকয়গণ, চেদিগণ, কারূষগণ, মংস্তগণ 
এব অগ্থান্য রাজগণে পরিবেষ্টিত পৃষ্টছায়-_পিগীলিকাদংশনে সমাকুল সপের 
ঠায় সেই ক্ষ্রগণের আক্রমণে সমাকুল ও ছুক্ষর কাধ্যে বাপুত আচার্ধাকে বধ 
ব্রি ইহ[ই আমার ধারণ। ॥১৭--২৮॥ 

সমদ্র যেমন নদীসমূহের আশ্রর, সেইরূপ ধিনি শিক্ষা ও কল্পপ্রভৃতি অঙ্গ- 
শ[৫ এবং ইতিহ|সের সহিত চারিটী বেদ অধ্ায়ন করিয়। ব্রাঙ্ণগণের আঁশ্রয়- 
প্লান ছিলেন; আবার যে শক্রসন্তাপকারী, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও ত্রাঙ্গণের ধন 
ইভয়েরই অনুষ্ঠান করিতেন; সেই বদ্ধ ত্রাঙ্গণ দ্রোণ অস্ত্রাধাতে নিধন প্রাপ্ন 
হইলেন কেন ? ॥২৯--৩০।॥ 

কেশতোগের অযোগ্য হইয়াও আমার ব্যবহারে ক্রেশভোগী এবং অসহিষু- 
শভাৰ ছোপ যুদ্ধে পাগুবগণকে যে উপেক্ষা করিতেন, সেই কার্য্যেরই সেই ফল 
হইয়াছে ॥৩১। 

বরা শরৈঃ...পি"-সর্বাতঃ-, শুর:-..বা ব্। (৩১). পৌন্তেয়ম্তৰ, অমধিণ। 

“৮ হবাম ব্রি্গঘানান সদা যয! অনরষাণান্ কৌস্ছেফান - নি। 



৬০ মহাভারতে দ্রোণ_ 

যস্ত কর্্মানুজীবন্তি লোকে সর্বধনুভূতিঃ | 
স সত্যসন্ধঃ স্থকৃতী শ্রীকামৈনিহতঃ কথম্ ॥৩২॥ 

দিবি শক্র ইব শ্রেষ্ঠো মহাসত্বো মহাবলঃ | 
সকথং নিহতঃ পার্থৈঃ ক্ষুদ্রমতন্ৈর্যথ| তিমি; ॥৩৩| 
ক্ষিপ্রহন্তশ্চ বলবান্ দৃঢধন্বারিমার্দন? | 
নযস্য বিষয়।কাজ্জী বিষয়ং প্রাপ্য জীবতি ॥৩৪॥ 

যংদ্বৌন জহতঃ শব্দ জীবমানং কদাচন । 
ব্রাঙ্মশ্চ বেদকা মানাং জ্যাঘোষশ্চ ধনুল্পতাম্ ॥৩৫॥ 

অদদানং পুরুষব্যাদ্রং ভ্রামন্তমপরাজিতম্। 

নাহং ম্বয্টে হতং ড্রোণং সিতহদ্বিরদবিক্রমম্ 1৩৬॥ (বিশেষকম্) 

কথ” সঞ্জয় । ছুদ্ধধমনা ধৃষ্ুযশোবলঘ্ | 

পশ্যতাঁং পুরুষেক্দ্রাণা মমরে পাধতোহবধাছ ॥৩৭॥ 

যস্যেতি। বশ্ম পন্বেদশিক্ষাদানম্। শ্রাকামৈ রাজালোডিভিঃ পাগুবৈঃ ॥৩২| 

দিবীতি। মহাসরো! মভাধাবসায়ঃ। পার্থৈঃ পাণ্ুবৈঃ। তিমিনহান্ জ্লজন্কঃ ॥৩৩| 

ক্ষিপ্রেতি। বিষদ়াকাজ্জী জয়াভিলামী, বিষরম্ মন্পাভপথম্। জহতক্তাতঃ॥ ডট 

মানং জীবন্থম্। ব্রাঙ্গে| বেদাধ্যাপনশন্দ:, জাদোনো যুদ্ধে বঙ্গ গিখিশজঃ | অদীনম্ অকাতিবদ। 

ক্বীমন্তম্ অকাধ্যকরণে লঙ্জাবস্থম। মুখো সে, তত ছ্রোণম্॥৩১-৩৭| 

কথমিতি। অনাএযে অন্ৈরনভিশবনীয়ে যশোবলে মস্ত তম্। পার্দতে। বৃষ্টছাঃ ॥৩৭' 

জগতে সমস্ত ধনুদ্ধর ধাহার শিক্ষাদান অবলম্বন করিয়। থাকেন, সেই সতা- 

প্রতিজ্ঞ ও সুকৃতী দ্রেণকে রাজালোভীরা নিহত করিল ! ॥৩১। 

স্বর্গে ইন্দের ন্যায় মর্থ্যে যিনি শ্রেষ্ট, মহাধ্যবসায় ও মহাবল ছিলেন, ক্ষ 

মতস্তেরা যেমন তিমিকে (বৃহৎ জলজন্তকে) নিহত করে, সেইরূপ ক্ষুদ্র পাগুবেব। 

সেই দ্রোণকে নিহত করিয়াছে ! ॥৩৩॥ 

যিনি লঘুহস্ত, বলবান, দৃঢ়ধস্থা ও শক্রবিজয়ী ছিলেন এবং জয়[ভিলাখা 

যোদ্ধারা ধাহার অস্ত্রপাতের পথে যাইয়া জীবিত থাকিত না; আর বেদবিদ্ঠার্থী- 

দের নিকটে বেদাধ্যাপনের শব্দ এবং ধনুদ্ধরগণের নিকটে ধনুর গুণের শব 

এই ছুই শব্দ জীবিত অবস্থায় ধাহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই, অকাতর, 

পুরুষত্রেষ্ঠ, লজ্জাশীল, অপরাজিত এবং সিংহ ও হস্তীর তুল্য বিক্রমশালী সেই 

প্রোণ যে নিহত হইয়াছেন, ইহা' আমি সহ্য করিতেই পারিতেছি না ॥৩৪__৩৬। 

(৩৩)-."মহাসত্বো মহারথ:.".পি। (৩৬)-তমিপ্াসবরাচার্্যৎ দ্রোণৎ জন্ম, কথং রথা 

ইতি দ্বিতীয়ার্দপাঠঃ নি। 
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কে পুরস্তাদধুধ্য্ত রক্ষন্তো দ্রোণমন্তিকাৎ। 
কে নু পশ্চাদবর্তত্ত গচ্ছান্তে। ছুর্গমাং গতিম্ ॥৩৮। 

কেহরক্ষন্ দ্ষিণং চক্রং সব্যং কে চ মহাত্বন? | 

পুরস্তাৎ কে চ বীরল্য যুধ্যমানস্য সংযুগে ॥৩১৯॥ 
কে চ তত্র তথুস্ত্যক্ত। প্রতীপং ম্বত্যুমাব্রজন্। 

দ্রোণস্ত সমরে বীরাঃ কেহইকুর্বন্ত পরাং ধৃতিম্ ॥৪০॥ 

কচ্চিমৈন* ভয়ান্মন্দাঃ ক্ষত্রিয়া ব্যজহন্ রাণে। 
রক্ষিতারস্ততঃ শুন্যে কচ্চিনৈকো। হত পরৈ? ॥৪১॥ 

এতদার্যেণ কর্তব্যং কৃচ্ছাস্বাপৎস্থ সম্তীয় ! | 

পরাক্রমেদ্যথাশভা। তচ্চ তশ্গিন্ প্রতিঠিতস্ ॥৪১। 

ক ইতি আন্িকাহ শানিব্যাদিতথ;| ছুগমাত গতিমাঘাতাদিন। ছুববন্থাম্ ॥৩৮। 

কইতি। সব্যং বামমূ। বীরন্য ভোনন্য ॥৩৯। 
কইতি। প্রতীপং বিপর্গ প্রতিকলং গচ্ছন্থ ইতি শেষঃ। ধৃতিৎ দৈযাম্ ॥৪০| 
কচ্চিদিতি। বাছজহন্ অত্যজন্। শুন্যে রক্ষকরতিতে সমরাঙ্গনে ॥9১। 

সপ্জয়! বর্ণপ্রভৃতি পুরুষশ্রেষ্ঠগণের সমক্ষে ছুর্ধধ এবং অলঙ্ঘা যশোবল- 
শ।লী দ্রোণকে ধৃষ্টছায় কি করিয়া যুদ্ধে বধ করিল ॥৩৭॥ 

( সে যাহ] হউক, সঞ্জয়!) সন্নিধানবশতঃ দ্রোণকে রক্ষা করিতে থাকিয়। 

কাহারা তাহার সম্মখের দিকে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? কীহারাই ব। ছুরবস্কা ভোগ 

করিতে থাকিয়া ও তাহার পিছনের দিকে ছিলেন ? ॥৩৮। 

মহাত্ব। ও মহাবীর দ্রোণ যুদ্ধ করিতে থাকিলে, কাহারা তাহার দক্ষিণ চক্র, 

কাহ.১1 বা বাম চক্র রক্ষ। করিতেছিলেন। কাহারাই বা তাহার আগ্রে আগ্রে 
চলিয়াছিলেন ? ॥৩৯। 

কাহারাই বা তখন দেহের মমতা ত্যাগ করিয়া বিপক্ষেরপ্রতিকুলে যায়৷ 

মতা বরণ করিয়াছেন? কোন্ বীরেরাই বা যুদ্ধে দ্রোণের বিশেষ ধৈর্য্য 
সম্পাদন করিতেছিলেন ॥৭০॥ 

দ্রেণের রক্ষক মূর্খ ক্ষত্রিয়ের! উহাকে যুদ্ধে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই ত? 

এবং তাহার পর রক্ষকশূন্য সমরে একাকী অবস্থায় বিপক্ষের! দ্রোণকে নিহত 

কারে নাই ত?09১। 

(১০). কেইকুর্বস্থ পরাং গতিম্বপি ব|। (৪১) ইতঃ পরম্ ন স পৃষ্ঠমরেস্বাসাদ্রণে 
শৌধ্যাৎ, প্রদরশয়েং। পরামপ্যাপদং প্রাপ। স কথ নিহতঃ পরৈঃ॥৮  ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ 

বাবরা নি। 
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মুহাতে মে মনস্তাত! কথা তাবন্নিবর্ততাম্। 

ভুয়স্ত লব্ধসংজ্ঞস্ত্রীং পরিপ্রক্ষ্যামি সপ্ভীয় ! ॥৪৩॥ 

ইতি ভ্ীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

দোণাভিষেকে প্রতরাষ্রীনুতাপে সগুমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 
০৪০ শশী শত ২62 

অই্টমোহ্ধ্যায়ঃ | 
০০ 9 52০ ০ তশশশীশিটী 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

এবং পুষ্টু। সৃতপুত্রং হচ্ছে (কেনা দিতো ভূশম্। 
জয়ে নিরাশ? পুত্রাণাং ধুতরাষ্টরোইপতৎ ক্ষিতৌ ॥১। 

তং বিসংজ্ঞং নিপতিত সিষিচুঃ পরিচারিকাি। 

জলেনাত্যর্থ শীতেন বীজন্তযঃ পুণ্যগন্ধিন। ॥২॥ 
এতদিতি। আ।খোণ সচ্জনেন কক্স কষ্টকরীধ | তশ্মিন ড্োণে ॥9২| 
নুহাত ইতি | কথ ইবমালে|৮৭॥ নিবর্ভতা' বিরমতু ॥ ভিষঃ পুনঃ ৪৩| 

ইতি মহাম্হোপাব্যাৰ ভারভাচ ধ্য-শ্রৃহরিদাসসিদ্ধ ভ্থবাগীশভট্টাচাধাবির চিতায়াং মহাভা 

টাকায় ভারতকৌমুরীসমাথ্যারাং ছোবপর্বণি জোণাভিষেকে সপমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 
58515 

এবমিতি | কতপুত্রৎ সঙ্গম, জদে। মনন; শোকেন শে।কাগতমৃচ্চয়] ॥১। 

_ জঞ্জয়! সঙ্জনের ইহ। কর্তবা যে, তিনি কষ্টজনক বিপদের সময়ে শক্তি 

অনুসারে পরাক্রম গ্রকাশ করিবেন । ভাহ। কিন্ত দ্রেণে ছিল ॥৪২। 

বস সঞ্জয়! আমার মৃচ্ভ। আসিতেছে । সুতরাং আমাদের এ আলোচন| 
এখন বিরত হউক। আমি চৈতন্য লাভ করিয়া পুনরায় তোমাকে জিজ্ঞাস! 

করিব ” ॥১৩। 
৩০৪০ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন_ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের নিকটে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া 

পুত্রগণের জয়লাভে নিরাশ এবং মানের শোকে মৃচ্ছায় গুরুতর আক্রান্ত হইয়া 
ভূতলে পতিত হইলেন ॥১। 

০০ পো তি 

(৪৩)...কথ। তাবপিবাধ্যতাম্ .“ব নি,.-.কগ| তাবন্িবপ্তযতাম্...ব).--পরিপৃচ্ছাগি সঞ্জয়! 
ব|বরা নি। * “*অষ্টমোহ্প্যায়ত। ব, “" নবমোহধ্যায় ঝ ব। নি। (১) এতখ 

ুষ্ট।. বা! (২)" জীবন, পূণাগদ্ধিনা-_বা,'"'জীবন্থাঃ পুণাগদ্ধিনা- ব নি। 
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পতিতঞ্েনমালোক্য সমন্তাস্ভরতত্ত্িয় | 

পরিবক্রর্মহারাজমন্পৃশংশ্চৈব পাণিভিঃ ॥৩ 
উত্থাপ্য চৈনং শনকৈ রাজানং পৃথিবীতলাৎ। 

আনং প্রাপয়বামাস্র্বাস্পকঞ্টো বরা্গনাঃ ॥৪| 

আসনং প্রাপ্য রাজা তু মুচ্ছ 'রাভিপরিপ্ন,তঃ | 

নিশ্চেষ্টোহতিষ্ঠত তদ! বীজ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥৫। 

স লব্ধ শনকৈ? সংজ্ঞাং বেপমানো মহীপতিঃ। 

পুন? বস্তুনিং সুতং পর্য্যপৃচ্ছদ্যথাতথম্ ॥৬| 
ধুতরাস্ী উবাঁচ। 

যঃ স উদ্নিবাদিত্যে! জ্যোতিষ। গ্রথুদংস্তমঃ | 

অজাতশক্রমায়ীন্তং কম্তং দোণাদবারযুৎ ॥৭॥ 

প্রভিননমিব মাতঙ্গং তথ! দ্রদ্ধং তরম্থিনমূ। 
প্রস্নবদনং দৃষ্ট। প্রতিদ্বিরদগামিনম্ ॥৮। 

তনিতি। অত্র্থশীতেন অতান্থশীতলেন, বীজন্ছো| বাজনেন বাধুত সঞ্চালয়ন্থ্যঃ || 

পতিতমিতি। ভরতক্ষিষে। ভরতব'শীয়ানাৎ নাধাঃ | পবিবরঃ পরিবেষ্টিতবতাঃ ॥৩| 

উ্বাপোতি। শনকৈমন্দৎ মন্দম | গরাপযামাজ্নিন্তাঃ | 

আফনমিতি। অভিপরিপ্রত আক্রান্ঃ। গিশ্চেষ্টে নিক্ছিয়ঃ 1৫] 

মইতি। বেপমানঃ কম্পনানঃ । গাবল্গণিং গবল্গনপুত্রং সঙ্গম ॥%। 

তিনি অচৈতন্য হইঘ়। ভূতলে নিপতিত হইলে, পরিচারিকার! বাজনদ্বারা 
বায় স্থগলন করিতে থ।কিয়। অত্যন্তশীতল ও পবিত্রগন্ধযুক্ত জলদ্বারা তাহাকে 

পিক্ত “রিতে লগিল ॥১॥ 
মহার[জ ধুতরাষ্ট্রকে পতিত দেখিয়া ভরতবংশীয় নারীর! আসিয়। সকল দিকে 

বেষ্টন করিলেন এবং হস্তদ্বরা তাহাকে স্পর্শ করিতে ল(গিলেন ॥৩। 

এবং তাহারা বাম্পরুদ্ধ কে রাজাকে ধীরে ধীরে ভভল হইতে উঠাইয়। 

নিয়া আসনের উপরে রাখিলেন ॥8॥ 

কিন্তু মৃচ্ছাপন্ন রাজ! আসনে যাইয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেই রহিলেন। তখন 

সকল দিক্ হইতে তাহার অঙ্গে বায়ু সঞ্চালন কর! হইতে লাগিল ॥1। 

ক্রমে রাজা ধীরে ধীরে চৈতন্য লাভ করিয়া ক ৬ থাকির! পুনরায় 

সঞ্জয়ের নিকটে যথাযথ বৃতান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥৬ 
(৩) পতিতক্ষৈনমাজ্ঞার-..পি, ..সমস্ত] ভরতপ্থিদু-. ধনী (9)-.-অশ্রকগো। বরাননা_ 

ব!নি। 
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বাসিতাসঙ্গমে যদ্দদজয্যং প্রতিযৃথপৈঃ | 
নিজঘান রণে বীরান্ বীরঃ পুরুষসভমঃ ॥৯॥ (বিশেষকম্) 

যে। ছোকে। হি মহাবাহুনির্দহেদঘো রচক্ষুষ | 

কৃৎন্সং ছুর্যোধনবলং ধৃতিমান্ সত্যসঙ্গরঃ ॥১০॥ 

চক্ষুহণং জয়ে সক্তমিঘাসধরমচ্যতম্ । 

দান্তং বুমতং লোকে কে শুরান্তমবারয়ন্ ॥১১॥ (যুগ্মকম্) 
কে ভুপ্রধর্ষং রাজানমিঘীসধরম্যুতম্ | 
সমাসেছুর্নরব্যাত্ত কৌন্তেয়ং তত্র মামকা? ॥১২। 

এ 

ঘুিষ্টিরবিমধ" পৃচ্ছতি ড়ভিঃ। য ইতি । ২২ স প্রসিদ্ধঃ অজাতশক্রত উদ্ভন্ উদয়ন 

আদিত) ইব, জ্যোতি আম্মতেজসা, তমোহদ্বকারমূ, 'প্রণুদন অপপারঘন্ বর্ততে ১ যশ্চ বীর: 

পুরুষসত্তমোহজাতশক্রু» রণে বীরান্ নিজঘান; বামিভাঘ। খতুমত্য হস্তিন্যাঃ সঙ্গমে সঙ্গম 

কালে, প্রতিযুখপৈ: গ্রতিপক্ষগজেন্ৈত অজধা” দ্েতুমশকাম্ প্রতিদ্বিরদগামিনং প্রতিকল- 

হস্তিনং প্রতি গস্থপ্তম। তরন্িণং ব্গবন্ম্, কুক্ধমূ, গ্রভি্নং মদলাবিবম। আাতঙগং হস্ছিনমিব, 

আধান্তনাগস্থগ্রম্। প্রম্নবদণ” তম্ অঙ্গাতশক্র' যুখিষ্ঠির, দুষ্ট অন্মংপক্ষীন: কো! বীর;, 

দোনাহ দোখসকাশাহ অবাররহ | যদ্ধহ তথেতি পুন্কুকিরার্ হাহ সোঢবা। ॥৭-8। 

উক্তনেবার্ধং কিঝিদ্বিবেদ্(জিনে পুন ভ্রিভিত। ঘইতি। লিক শিনদগ্ক,ং শর, যাৎ। 

ধৃতিনান্ নৈন্যশালী, সতাসঙ্গবে। যখার্থগ্রতিদ্ঞঃ। চক্ষহটামেব হন্ীতি চক্ষৃঠ! তম জমে সঙ্গ" 

. ব্যাপৃতম্, উদ্ধাসাবং দগ্তদ্ধরমত এচাত ক দিক উড লোকে বনুমত' 

ধাশ্মিকতয়। সম্মানিতম্, তমঙ্গাতশক্রম্, কে শূর। অবারয়ন্ ॥১০--১১| 
ক ইতি। সমাসেছুঃ গ্রতিজগ্া,১। কৌন্তের" যুিষ্টিরম্জ মামকা বীর; 1১১। 

ধূতরাপ্ী বলিলেন “সঞ্জয়! সেই যিনি, উদয়মান স্ু্যের হ্যায় আঁপন 

তেজে অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন এবং যে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর যুদ্ধে বিপক্ষ বীর- 
গণকে পুব্বে নিহত করিয়।ছিলেন; হস্তিনীনঙ্গমের সময়ে গ্রতিপক্ষহস্তিগণের 

তজেয়, বিপক্ষ হস্তীর দিকে গমনকারী, বেগবান্, ক্রুদ্ধ ও মদআ্জাবী মহাহস্তীর 

ন্যায় সেই যুধিষ্টিরকে প্রসন্নবদনে আসিতে দেখিয়া আমার পক্ষের কোন্ বীর 
উহাকে দ্রেণের নিকট হইতে বরণ করিয়াছিলেন ? ॥৭--৯॥ 

ধৈধ্যশালী ও সত্য প্রতিজ্ঞ যে মহাবাহু কেবল ভয়ঙ্কর দৃষ্টিদ্বারাই ছৃর্য্যো- 
ধনের সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন; দৃষ্টিদ্বারা৷ বিনাশকারী, জয়ে ব্যাপৃত, 
ধনুর্ধর, ধন্মপথ হইতে অত্র) জিতেব্দ্রিয় এবং লোকসমাজে সম্মানিত সেই 
যুধিষ্টিরকে কা হারা বারণ করিয়াছিলেন ? ॥১০--১১। 

(১০) যো হোকো হি মহাবী্ধা:.. -বা রানি।। 



পর্ণ অফটমোহধ্যায়ঃ | ৬৫ 
তরসৈবাভিপগ্ভাথ যো বৈ দ্রোণমুপা্রবৎ | 
তং তীমসেনমায়ান্তং কে শুরাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥১৩| 

যদায়াজ্জলদ প্রখ্যে। রথঃ পরমবীর্ধ্যবান্। 
পর্জন্য ইব বীভৎস্থস্তমুলামশনীমিব ॥১৪। 
বিহ্জন্ শরজালানি বধাণি মঘবানিব | 
অবস্থান দিশঃ সর্বাস্তলনেমিম্বনেন চ ॥১৫| 

চাঁপবিছ্্যৎপ্রভে। ঘোরে রথগুল্সাবলাহক? | 

সনেমিঘোমস্তনিতঃ শরশব্দাতিবন্ধুর; ॥১৬ 

রোষাশিলসমৃদ্ধ তো মনোইহভিপ্রায়শীজুগ) | 
মম্মাতিগে! বাণধরন্তমূল; শোঁণিতোদকঃ ॥১৭| 

সংগপ্লাবয়ন্ দিশঃ সর্ব। মানবৈরাস্তরন্ মহীমৃ। 
ভীমনিক্ষনিতো। রৌডে। র্ঘ্যোধনপুরে! গম ন্ ॥১৮। 
বৃদ্ধেহভ্যধিক্দ্বিজয়ো। গা পত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ | 

গডাবং ধাররন্ ধামান্ কীদৃশং বে। মনস্তদ। ॥১৯॥ (কুলকঘ্) 

বিনণ” পন্ছতোকেন ভরমেতি। তরল বেগেনৈব, অভিপল্ উপস্থান। উপাছবং 
গভানানৃহ 1১৩ 

সক্নপিবত প্রথণ পুঙ্ছতি ষড়ুতি এ যদ্দেতি। গণদগ্রগা; সগগপমেপতুলা- 
হা [বশত ন%1 রথ|রো টা প্রন্বীধা , বিদ্গ 1হা£ মণ বিজধী, পম] [ন্ পিন *ঞ্চ বীভহঙ্ত- 

এল্দন", গাঞ্তার? বারন, বাধণবন্চ অন্ পর্গন্যে। মেদ; ব্ধাণাব, সঘনান ইন্দ্র; তৃমুলাম্ 

এন" প্ডরমিব চ.শরদাল।শি বিচজন নিক্ষিপন । তল" ভক্থাবাপঃ নেননশ্চক্র প্রান্থাশ্চ ত1সা, 

ঢলন, ধন্তব্ীর, বীররত হইতে অন্রষ্ট এবং নরশ্রেষ্ঠ রাজ। যুধিচিরের প্ররতি- 
পল ভখন আমার পক্ষের কোন্ কোন্ বীর গিয়াছিলেন ? ॥১১॥ 

পিশি বেগে উপস্থিত হইয়াই দোণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই 
ভামমেন আসিতে লাগিলে, কোন্ বীরের! তাহাকে বারণ করিয়াডিলেন ? ॥১৩ 

সঞ্দম! জলপুর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্, রথারোহী, অতান্তবলবান, সর্ধত্র 
বিজয়ী, বুদ্ধিমান্ এবং যুদ্ধকালে ভীষণমৃক্তি ও ভীষ্ণ প্রকৃতি অর্জন গ গাণতীবধন্ত ও 
পাখ ধারণ করিয়!--মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে এবং ইন্দ্র যেমন তুমুল বজ্রপাত 

1১৩) পৃবাঞ্ধাৎ পরম্ 'যঃ করোতি মহত কশ্ব শরণাং বৈ মহাবলঃ | মভাবানো 

"সাতে নাগাঘুতপমে। বলে" ইতি প ভিসির ববব| নি। ।১০).."অশনীং 
পিন শি। (১৪) রোগনিশ্মিতজীমৃতঃপি, রোষনিজ্িতজীমৃততত বা। (১৮) ৯ 

পি ১৯ বটল রিনি 

হ।খাশছু শত, পূ 

৪) 



৬৬ নহ)ভারতে ৫7. 

ইযুসংবাধমাকাঁশং কুর্বন্ কপিবরধ্বজঃ | 

ঘদাঁয়াৎ কথমাসীত্ত তদ! পার্থং সমীক্ষতাম্ ॥২৩| 

কচ্ছিদ্গান্তীবশব্দেন ন প্রাণশ্যত তদ্বলম্। 

যুদ্ধং স্ুভৈরবং কু্বব্নজ্জুনো ভৃশ [মন্বয়ীৎ ॥১১। 

স্বনেন শন্দেন 5, সন! দিশঠ অবস্ুর্জন নিনাদয়ন্; চাপং গাব, পন্ঃ স্বণথচিতত্বাৎ বিছু।' 

প্র যল্ত সঃ, ঘোবে। ভীষণমূর্ডি , নেমিঘোযো রথচক্রপ্রান্থণন্দ এব স্বশিত" গন হে 

সহেতি সঃ, শরণন্দৈর্ণশন্দরূপৈ; অতিবন্ধারে। নিতান্তভীষশ;, রোদ এবাশিলে। বাযুকেশ 

সমুদ্ধ,ওঃ নিত , রখগুল্ে। রথিসৈন্য এব বলাহকঃ সহচরসাধারশমেদে। ঘক্ত সঃ; মনে 

৩ প্রাথে। গন । মন্মাতিগঃ শরৈবিপক্ষমন্্ণীমতিক্রমকারী বিদারীত্যর্থঃ, 

তানি বিপক্ষকপিবাণোব উদকানি মন্তা স সর্বা। দিশঃ, সগ্রাবঘন্ তেনৈব শোশিতো দেবেন 

স+পিঞ্চন্, ানবৈনিহতমানবশরীরৈত মহীং সমবভূঘিম্ঠ আগ্ুরন্ আবৃগ্নঃ, ভীঘ ভদল 

নিশ্ষনিতং সিহনাদ এব গ্জনং মনত সঃ) রৌদে। যুদ্ধকালে উগ্শ্চ সন, যদা, আঘাখ আগাঙ্ছ। . 

নিলশিতৈঃ পাধাণঘনূণেন সুপারীরুতৈত, গার্ধ,পদৈ: শরৈঠ যুদ্ধে, দুষ্যোপনপুরোগঘান্ কৌব? 

বীরান্, অভাধিধচ্চ , তদ। বে। যুম্াকং মনঃ কীদুশমাসীৎ ১৪১৯ 

'অথাঈভিরজ্জনবিষপনেৰ পৃচ্ছতি। ইধিতি। যদ] কপিববধ্বজেোহজ্নত, আবীশি 

ইযুস-বাপৎ বাখব্যাপ” কুন আধাহ , তদ পার্থ, তমজ্নম্, ধমীক্ষতাত সমাগমাগান।ত পাই 

যুক্মাকম্, কথ, কীণৃশমাসীনসন ইতি শেষ ॥২০| 

করেন, সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে থাকিয়া যখন আসিতেছিলেন এবং তস্তাবা? 

ও রথচক্রের শব্দে সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিতে থাকিয়া শিলাশ।ণিত বাঁণসমত- 

দ্বারা দূর্যোধন প্রভৃতি কুরুবীরগণকে যখন ভাড়ন করিতেছিলেন 7 তখন 

তোম।দের মন কিরূপ হইয়াছিল? (কেন না, তখন তিনি একট। ভীবণ মেঘ; 

স্বরূপই হইয়।ছিলেন : ) কারণ, গাণ্তীবধন্থু তখন বিছ্যাতের প্রভা ধারৎ 

করিয়াছিল: সাধারণ মেঘের স্বায় রী সৈন্যেরা ঠাহার সঙ্গে চলিয়াছিল, 

গর্জনের স্থায় রথচক্রনির্োষ হইতেছিল; রৃষ্টিশব্দের স্ায় বাণশব্দে তি 

অত্তিভীষণ হইয়াছিলেন; ক্রোধবাঁয়ু তাহাকে চালাইতেছিল, তাহাতে তিশি 

মনোরত্তির ন্যায় দ্রুত চলিতেছিলেন, বিপক্ষের মর্মবিদারণ করিতেছিলেন 

রক্তরূপ জলদ্বারা সকল দিক্ ভাসাইতেছিলেন এবং নিহত মানুষের শরীরদ্ার; 

সমরভূমিকে আবৃত করিতেছিলেন ; আর ভয়ঙ্কর গর্জনের হ্যায় তাহার সিংহনাদ 

হইতেছিল ॥১৪-_-১৯। 

অজ্জুন যখন আকাশটাকে বাণব্যাপ্ত করিতে করিতে আসিতেছিলেন, তখন 

তাহাকে দেখিয়া তোমাদের মন কিরূপ হইয়াছিল? ॥২০। 

(২০). কথমাসীননন্তদ। পার্থমবেঙ্য হ_পি। (২১)-.ন প্রাণশ্ত বৈ বলম্। ধ 

সভৈরবং কুর্বান্ : ব| ব। 



পর্ব অফউমোহধ্যায়ঃ । ৬৭ 

কঙ্ছিম্নাপানুদৎ প্রাণানিযুভির্বে! ধনঞ্জয়? | 
বাতে৷ বেগাদিবাবিধ্যন্ মেঘান্ শরগণৈর্র্পান্ ॥২১। 
কো হি গাশ্ীবধন্বানং রণে সো? ,ং নরোহহতি। 
যমপশ্রুত্য সেনাগ্রে জনঃ সর্বো বিদীর্ধ্যতে ॥২৩। 
ঘৎ সেনা সমকম্পন্ত বদ্দীরানস্পৃশদ্ভয়ম্। 
কে তত্র নাজহুর্রোণং কে ক্ষুদ্রাঃ প্রাদ্বন্ ভয়।ৎ ॥১৪| 

কে বা তত্র তনৃস্ত্যভ্।| প্রতীপং সৃত্যুনব্রজন্। 

অমানুষাণাং জেতারং বুদ্ধেষ্পি ধনগ্লয়ম্ ॥১৫॥ 
বঙ্চিধিতি। ঘন| অঙ্জন; গভৈরবণ যুদ্ধ" কুবন্, ভখ ক্রুতস্। অশ্ববাহ পণ্চদগন্ছং তদ। 

২ এবাঁবব' বশম্, গাণ্তীবশবেনঃ ন প্রাখঞত ন আদৃশ্যন ভবহ কপি 1১১। 
কপিপিতি | বাতে। ব|যু, বেগান্মেঘানিব, ধনঞ্চরঃ শরগণৈন পান খপিধান স1৬, 

হি *পৈত বে খঙ্সাকমপি প্রাণান্, নাপাথুদহ নাপাসারযৎ কৃষ্টি 1১১) 
[| সেনাগে তিষন্সিতি শেষ | বিদীধ্যতে বিভজযতে পরান ই হাথ: ॥১৩। 

পতি। হয অভ্হঃ অভ্যজন্। প্রাদ্রবন্ জো, ত্যন্ত। পলাধন্থ ॥১৪| 
৭ ইহ কে বা কৌরববীরা। তত্র তধানীম্, তনগ্তাত। দেহত্যাগো গম কা, 

2 প্রতিকল। গচ্ছণ্ত ইতি শেষ যুদ্ধে অমানুষাণ| দেবাদীনামপি ছেভার” পনঞ্ঘ 
““বদকপ, খাম আবরজন্ এপ বন্ 0২৫ 

এক্চুন ঘখন অতিদারুণ যুদ্ধ করিতে করিতে মহাবেগে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া- 
হলেন, তখন ভাহার গাণ্ডীবের শব্দে সেই কৌরবসৈন্য অদৃশ্) হইয়। যায় 

তাহা ৯515৩] 

শ্ঠ 

2 
ক 

পে 

পাখু যমন বেগে মেঘগুলিকে তাড়াইয়! দেয়, সেইরূপ অজ্জন বাণসমৃহদ্দার! 
বজ্গশকে তাড়াইয়। দিতে থাকিয়া তোমাদের প্রাণও সরাঈয়। দেন 
ত15 ৩2 0১৬। 
কন লেক যুদ্ধ অজ্ঞনকে সহা করিতে পারে ;) যে অজ্জ্রনের আগমন 

ওশয়। সৈন্যসম্মুখস্থ সকল লোকই পলায়ন করিয়। থাকে ॥১৩| 
থখন সৈন্ের। কম্পিত হইতেছিল এবং বীরগণেরও ভয় উপস্থিত হইয়[ছিল, 

হধশ কেন বীরের! দ্রোণকে পরিত্য।গ করেন নাই? কোন্ ক্ষদ্র সৈহ্যেরাই 
৭ পলায়ন করিয়াছিল ? ॥২৪॥ 

ভবন কোন্ বীরেরাই বা দেহত্যাগের উদ্ঘম করিয়া গ্রতিকুলে যাইতে থাকি! যুদ্ধে দেবপ্রভৃতিরও বিজেতা অর্জনরূপ মুত্ার কবলে গিয়া- 
ছিলেন 7? ॥৫॥ 

বাতে। গেঘানিবাবিদ্যৎ প্রাবান্ এরবনানি চ-পি। 



৬৮ মহাভারতে দ্োণ-- 

ন চ বেগং সিতাশ্বস্ত সংসহিযন্তি মামকাঃ। 
গাঞ্ডাবশ্ত চ নির্ঘোষং প্রারুড়জলদনি স্বনম্ ॥২৬| 

বিদ্নকামোনো যস্য যন্ত। যস্ত যোদ্ধা ধনগ্জয়ঃ | 

অশক্যঃ সমরে জেতুং মান্যে দেবা সুরৈরপি ॥২৭॥ 
ভকুম।রো। যুব। শুরে। দর্শশীযুশ্চ পাব | 

মেধাবা শিপুণে। বীমান্ যুধি সত্যপরাক্রমঃ ॥২৮॥ 

আ|র(ব" বিপুলং কর্ববন্ ব্যথয়ন্ সর্ববাসৈনিকান্। 
ঘদায়ামকুলে। দ্রোণ" কে শুরাস্তমবারয়ন্ ॥২৯॥ (যৃথধকম্) 

আ।শীবিষ ইব ক্রুদ্ধ সহদেবে। নদাভ্যয়াৎ। 

শব্রণ[ং কদনং কুর্ববন্ রণে জেত। স্থছুর্জয়ঃ ॥৩০। 

আ।ধ্যব্রতমমোঘেধুং ভ্রীমন্তমপরাজিতম্। 

মহদেবং তমায়ান্তং কে শুরাঃ পর্যবারয়ন্ ॥৩১॥ (বগ্ঝাকম্) 

নেভি সিতাখশ্তা জঙ্গপস্ত | আবুডদশপনিঙ্গনত বধ খেখগজনবদগঞ্ভীরষ্ ॥২৪। 
বিঘগিতি | বিষ্কসেন কৃষ্ণ বন্থ। সারথিং। অশকাঃ স রখ ইতি শেখ; ॥২৭| 

দ্বাশ্যাং যুখাকেন নকুলবিষষৎ পৃচ্ছতি সুকুমার ইতি। দরশনাধঃ জন্দরঃ। নিপুন 

যুদ্ধে। আগার” পিপহনাদম্। সর্বসৈনিকান্ কৌরবীবান্। আরাদ।গন্ছৎ ॥৯৮--১৯| 

পর্ববদেব সহদেববিষ্যং নিজ্ঞাদতে আশীতি। ৪৮1৬ ই সর্প | কদত। 

নিপীডনম্। আবারও সচ্নাচারম্ অমোঘেধমবাধবাণম্ হামন্তণ পজ্জাবন্থম্ ৩০০৩১। 

আমার পক্ষের যোদ্ধার। অজু নের বেগ এবং ববাকালেব চমঘগঞ্জনের হাথ 

গম্ভীর গাণ্ডীবধনুর নিখোষ সহা করিতে পারিবেন ন। ॥১৬। 

কৃষ্ণ যাহার আরথি এবং অজুনি যাহার যোদ্ধ।, সেই রথখানাকে যুদ্ধে জ? 
করিতে বোধ হয় দেবাসুরেরাও পারেন না ॥১৭| 

কোমল, যুবক, বীর, সুন্দর, মেধাবী, যুদ্ধণিপুণ, বুদ্ধিমান এবং যুদ্ধে যথা 

বিক্রমশালী নকুল, যখন বিশাল সিহনাদ ও সমস্ত কৌরবসৈন্ঠ পীড়ন রর 
করিতে দ্রেণের দিকে আসিতেছিলেন, তখন আমার পক্ষের কোন্ বীরের 

তাহাকে বারণ করিয়াছিলেন ? 0২৮২৯ 
বিজয়ী ও অতিছুঙ্গয় সহদেব যখন তীক্ষবিষ সপের স্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদে 

শক্রুপন্গকে গীড়ন করিতে থাকিয়া আসিতেছিলেন, তখন সেই সঙ্জন[চার, 

] (২৬. বিসহিঝি মানকাতব। মি,-সিতাঙশস্ত মা: সোঁটং নরাপিপাঃ-ব। (২৪) 

শুরাঃ পখাবারধন পি বরা শি। (৩০)-"কষ্টং করিদ্যান শূাম্ন.পি, - কদনৎ করিধুন 

টা 'ব|র। শি। 



পর্বদণি অক্টমোহ্ধ্যারঃ | ৬৯ 

বস্তু সৌবীররাজন্য প্রমথ্য মহতীঃ চমূঘ্। 
আদ মহিষীং ভোজাং কাম্যা" অর্ববাঙ্গশে।ভনাম্ ॥৩২। 

সত্যং ধৃতিশ্চ শৌর্্যঞ্চ তরক্গচর্য্যপণ কেবলমৃ। 

সর্ববাণি যুযুধানেহন্মিন্ নিত্যানি পুরুষধ্ভে ॥৩৩॥ (যগ্মাকম্) 

বলিনং সত্যকম্মীণমদীননপরাজিতঘ্ 

বানদেবনখং যুদ্ধে বায়দেবাদনন্তরমূ ॥৩১।॥ 

ধনগ্ভয়োপদেশেন শ্রেষ্ঠমিষস্কন্মণি | 
পার্ধেন সমমন্ত্রে কন্ত" ছোণাদবারয়ৎ ॥৩৫| 

বৃষ্ণানাং এবরং বারং শুরং সব্বধনুষ্গতাস্। 
রামেণ সমমন্ত্রেধু বশসা। বিক্রমেন চ ॥৬৬| (বিশেষকম্) 

সত্যং ধৃতিতিঃ শৌর্ধযং বাকা স্মনুভমন্। 
সাতে তানি সর্ববাণি ফি কেশব ॥৩৭| 

দভ্যাংযুগ্কেন সাত্যকি বণধতি যইতি। আদ অগুত্ীহ। দহিষযাছিন। আহিযী- 

প|স, ভোজাত ভোজকন্যাম্, কাম্যাৎ লোভনীয়াম। যুুধানে লাতাকো। 0৩২ ৩ 

দিতিবিনেষকেণ সাত্যকিবিষয়ং পৃচ্ছতি বলিনমিতি | অপীনঘকাহবহ। অনন্থব 
ণনিঠম! ধনঞ্চয়োপদেশেন অজ্ঞনদতশিশয়। উহস্বকম্মণি বাঁশাছে | পাছণ জাম- 
শান পা _-৩৬| 

গহাগিভি | পুতিপৈধাম্ মভিবু দিও | সাইতে সাহতক শিখে খাদ্য |ত৭। 

নবার্থবাণ, লজ্ঞাশীল ও অপরাজিত সহদেবকে কোন বারের| বারণ করিয়।- 
হলেন? 5০ ৩১ 

খি," সৌবাররাজের বিশাল সৈন্যকে মর্দন করিয়া সব্ধাঙ্গসুন্বরী ও 

'লাহশায়। ভোজকন্যাকে নিজের মহিযীরূপে গ্রহণ করিয়াভিলেন, দেই পুরুধ- 
,এ্ সাআকির সত্য, ধৈর্ধা, শৌর্ধ্য এবং মৃখ্য ত্রহ্মচধা ঈতা।দি সমস্ত গণ সবদাই 
দিয়াছে 0৩১৩৩) 

বলবান, সত্যবন্মা, অকাতর, অপরাজিত, যুদ্ধে কৃষ্ণের তুলা, কৃষ্ণের কনিছ, 
ঘঙগ নের শিক্ষায় বাপযুদ্ধ শ্রেষ্ঠ অজুনের ভঁল্য, বঞ্চিবংশের মধ্য প্রধান বার, 
»খস্ত ধন্দ্ধরের মধ্যেও শ্রেষ্ট বীর এবং আন্ত্র, বশ ও পিঞ্রামে পরশুরামের সমান 

ই সাত্যকিকে দ্রোণের নিকট হইতে কে বারণ করিয়াছিল ? ॥৩৪ -৩৬॥ 
শারায়ণের উপরে যেমন ত্রিভুবন রহিয়াছে, সেইরূপ সাত্যকির উপরে সত, 

দধা, বদ্ধি, বীরত্ব এবং সর্বোত্তম ত্রল্গান্্রপ্রভৃতি রহিয়াডে ॥৩৭॥ 

1৩০)*শ্রে্ সর্বধ্ক্মতাম্তব। 



রা মহাভারতে - দ্রো৭ 

তমেবং গুণসম্পন্নং ছুর্ববারমপি দৈবতৈঃ। 
সমাসাদ্ধ মহেষাসং কে শুরা? পর্্যবারয়ন্ ॥৩৮। 

পাধলেঘৃভমং বীরমুভমাভিজনপ্রিয়মূ। 
নিত্যমুক্তমকম্ম ণযুভমৌজসমাহবে ॥৩১। 
যুক্তং ধনগ্জয়হিতে মমানর্থ।এমুখিতম্। 
বমবৈশ্রবণাদিত্য-মহেক্্বরুণোপমম্ ॥৪০। 
মহারথং সমাখ্যাতং দ্রোণায়োদ্কতমাহবে | 

ত্যজন্তং ভুমুলে প্রাণান্ কে শুরা? সমবারয়ন্ ॥8১॥ (বিশেষকম্) 
একো1পক্ত্য চেদিভ্যঃ পাগুবান্ বঃ সমশ্রিতঃ | 

ধৃষ্টকেতুং সমায়ান্তং দ্রোণং কন্তং ন্যবারয় ॥৪২| 

ঘোহবধাহ কেতুম।ন্ বারে রাজপুত্রং ছুরাঁসদঘ্। 
অপরান্তগিরিদারে দ্রোণাৎ কস্তং ন্যবারয়ৎ ॥৪৩॥ 

আবেগাৎ পুনবপি তথেব পৃচ্ছতি তথিতি। ৩২ সাত্যকিম্। মহেধাসহ মভাঁধদ্ধরম্ 1৩৮, 
ব্রিডিব্রিশযকেণোভমৌ দসে। বিষ জিজ্ঞমতে পাঞ্চাশেদিতি | উন্তমন্ত অঠিজনন 

খ্যাতেঘশস ইতি যাব প্রিরম্, “আঅভিজন কুলে খাতে। মভখাহ ঝুলছে ইতি বিশ্বঃ। 
যুন্ত“ শিরতম্। উথ্িতম্ভতমূ। বৈআবণঃ কবেরঃ। তাজন্ত ত্যন্ত মুদযচ্ছন্থম ॥৩৯-- ৪১, 

একেতি। এক এব উপচ্ত্যা আগত্য। বিসগলেোপেহপি সঞ্চিব(ব£13২। 

নইতি। প্াভপুণ/ তদ্দেশীনন্ | অপরাদ্ছগিরিদ্বারে ভিমাশদাসননদেনে ॥১৩| 

এইরূপ গুণসম্পন্ধ এবং দেবগণের ছুবারণীয় সেই মহাধনদ্ধর সাতাকিবে, 

পাইয়। কোন্ বীরের বারণ করিয়াছিলেন ? ॥৩৮। 

পঞচালদেশের প্রধান বার, নিম্মল যশের অভিলাধী, যুদ্ধে সর্ববদ|। উত্তম: 
কাধাকারী, অভ্র্নের হিতে নিরত, আমার অনর্থ ঘটাইতে উদ্ভত এবং যম. 

কুবের, সুধা, ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য, মহারথ বলিয়। বিখ্যাত এবং তুথুল যুদ্ধে 
প্রাণত্য।গ করিতে উদ্ভত উত্তমৌজ! ড্রোণকে আক্রমণ করিতে উদযোগী হলে, 
কোন্ বীরের! তাহাকে বারণ করিয়াছিলেন ? ॥৩৯-_৪১।॥ 

যিনি একাকী চেদ্িদেশ হইতে আসিয়। পাগুবগণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, 
সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের দিকে আসিতে লাগিলে, কে তাহাকে বারণ করিয়া 
ছিল ?॥4২।॥ 

(9৩)" কপ্তমবার্পি ব। ব। ইতঃ পরম্ “্রীপুংসঘোর্নরব্যাপ্রো যঃ স বেদ প্রণ। 
গুণান। শিখপ্ডিনং খাঁজ্সেনিমঘানমনসং যুদ্দি ॥ দেবব্রতস্ত সমরে হেতৃং মৃত্যো মহাম্মনঃ। 
পরোখাখাভিনখ যাঞ্চ' কে শরাঃ পদ্যবাররন ॥” ইতি ক্লোকঘয়এপিকম্ ব নি। 
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বন্সিন্নভ্যধিক1 বীরে গুণ সর্বে ধনগ্জয়াহ। 

য্মিনস্্রীণি সত্যঞ্চ ব্র্গচর্যযঞ্চ সর্বদা] ॥88| 

বাস্থদেবসমং বীর্য্যে ধনঞ্জয়মং বলে । 

তেজসাদিত্যসদূশ" বৃহস্পতিসমং মাত ॥8৫| 

অভিমন্যুং মহাত্সানং ব্যাঁভাননমিবান্তকম্ | 

দ্রোণায়াভিমুখং যান্তং কে শুরা সমবারয়ন্ ॥৪৬॥ (বিশেষকস্) 

তরুণস্তরুণপ্রজ্ঞঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা । 
যদাভ্যধাবদৈ দ্রোণং তদাসীদো মন; কথম্ ॥৪৭। 

দ্রৌপদেয়া নরব্যাপ্রাঃ সমদ্রমিব সিদ্ধবঃ | 
নে দ্রোণমাদ্রবন্ সপখ্যে কে শুরাস্তানবারয়ন্ ॥৪৮॥ 

ঘে তে দ্বাদশ বরধাণি ক্রাড়ামুৎস্থজ্য বাঁলকাঁ; | 

আস্তার্থমবসন্ ভাম্মে বিভ্রতে। ্রতমুন্তমম্ 18১। 

অডিমল।বিষ্ঘ পুচ্চতি ভ্রিভিবিবেষকেণ | বঙ্সিন্নিতি । আঙ্গনাত পন্নাদো প্রীবজন- 

“পন মতো বুদ্ধ । বানানন প্রকটিতমুখম্ 19576 

তা উতি। তকপগ্রঙ্জে। নবীনবৃদ্ধি, সৌভদ্রোহভিসন্তাঃ। কথ" কী ৪১৭1 
চদৌপেহি। ভৌপদেব| দৌপছাঃ পুত্রাঃ। শিদ্ষবে। নছাঃ। আদবন অভাপাবন্ 19৮| 

ঘে বীর হিমালয়সন্নিভিত প্রদেশে তদ্দেশীয় দুদ্ধধ রাজপুত্রকে বধ করিয়।- 
গলেন, সেই কেডনান্কে দ্রোণের নিকট হইতে কে অপসারিত করিয়া- 
তল্ল ?॥4৩| 

যে বারে অঙ্গন অপেক্ষাও অধিক গুণ সকল রভিয়াছে, বাহাতে সবদ। আস্ম, 
নও ব্রন্মচধা আছে এবং যিনি শক্তিতে কৃষ্ণের ভুলা, বলে অভ্রনের সমান, 
এডে সধোর সদ্ূশ, আর বুদ্ধিতে বৃহস্পতির সমকন্ছ, সেই মহায়্া অভিমন্তা 
গ্রকটিতবদন যমের ন্যায় দ্রোণের নিকটে যাইতে লাগিলে, কোন্ বীরের! 

তাহাকে বারণ ০ 70৭৪ - 9৬। 

যুবক, শবীনবুদ্ধি ও বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্ত্য ঘখন ড্রোণের প্রতি ধাবিত 
5ইয়াছিলেন, তখন তোমাদের মন কিরূপ হইয়াছিল ? ॥৭৭। 

শদীসমূহ যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ নরশ্রেষ্ঠ যে ভ্রৌপদীর 
গশ্রের। ফ্রোণের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন; তাহাদিগকে কোন্ বীরের! বারণ 
₹পিয়াছিলেন ? ॥৮। 

1৯৮) "যদ্দোণমাদ্রবন্.*"বা বরা নি। 9৯) এতে দ্বাদশ | বর্াণি,..নি ৃ 



৭২ মহাভারতে দোঁণ-- 

ত্রঞ%্চয়ঃ ক্গজাদেব? ক্ষত্ররন্ম। চ মানদ | 

পুন্টদ্াপীস্ছজা বীরাঃ কে তান্ দ্রোণাদবারয়ন্ ॥৫০॥ (বুখধাকছ্। 

শভাদিশিক্ট” বং যুদ্ধে সমমন্যান্ত বৃষ্ঠয়ঃ | 

চেকিতানং মাহেঘাস” কম্তং দোণাদবার্য় ॥৫১।॥ 

বাদ্ধক্ষেনিঃ কলিঙ্গানাঁং ঘঃ কম্যামাহরদ্যুধি | 

অনাধুস্টিরদানাস্মা। কষ্তং দ্োোণাদবারযৎ ॥৫১। 

লাতরঃ পঞ্চ কৈকেয়া াদািকা সত্যবিক্রমাঁঠ। 

ইন্দ্রগৌপকসক্কশা রক্তবন্থা” মুধধরজা? ॥৫৩। 

মাভষন্তঃ ভত। বারা? পাণুবানাং জয়া খিনঃ | 

তান্ ছ্োথঃ হন্তসায়।তান্ কে বারা? পধ্যবারয়ন্ ॥৫৪8॥ (যুগ্মকম্, 

ব" ঘোঁধয়ান্তো রাজীনে। নাজয়ন্ বাঁরণাবতে | 

জালা সপরন্ধা জিথাংসন্তে। যুধাঁ পতিষ্ ॥৫৫॥ 

ঘইডতি। দশড। হি রত" ব্ক্ষচম্যম্ | ক্ষত্রপ্চঘাদিন|মানশ্চঙারঃ 0৩৯-? 

শত[দতি। শাহ বাগাশাশিততি ৫ ; বিশিষ্ট বমূ। মভ্ষাস” মভাপনভদ্দিরম্ 0৫ 

বাচদতি। বাদ্ধগেমিণু রহ এ | অদ্দীন্[্ম। সকানিবচিত্তঃ 0৫২| 

পাতর ইতি । ইন্দগোপ পসঙ্গাশ। ইন্রগে।পকীটভুলারক্বর্ণাঃ | কে মাদক: 1৫৩7৭, 

কত্রঞ্য়, গত্রদেব, ক্অবন্ম। € মানদনমক ধুষ্টছ্বায়ের সেই যে চারিটী বালক 

পুত্র বালাখেল। পরিতা!গ করিয়। আসিয়। কঠিন ত্র্ষচধাত্রত লারণপুর্বক আছ্- 

শিক্ষার জন্বা ভীম্মের নিকট বাস করিয়।ছিল, সেই বারগণকে ফোণ্র নিকও 

হঈতে কাপ বারণ করিল ?॥২৯--৫5॥ 

বুধ্িবশীর়ের। মাহাকে যুদ্ধে একশত বীর অপেক্গ।ও অবিক বলির আচ, 

করিতেন, সেই মভাবন্র্র চেকিভানকে কোন্ বীর প্রোণের নিকট ভইতে বাঁক 

করিলেন 7 1৫5 

বদ্ধল্ণেমের পুত্র অকাহরচিন্ত যে অনা ধৃষ্টি কলিঙ্গযোদ্ধাদের যুদ্ধে কন্যা অপ- 
হরণ কবিয়াছিলেন, ঠাহাকে কোন্ বাক্তি ড্রোণের নিকট হইতে অপসারিত 

করিল ? ॥6১॥ 

ইন্দ্রগেপের (মকমলা পোকার) ন্যায় রক্তবর্ণ এবং রক্তবর্ণ বন্ধ, অস্থু এ 

ধ্বজধা রী, যথার্থবিক্রমশালী, ধাম্সিক, পাঁগুবগণের মাতৃষস্চপুত্র (মাস্তুত ভাই 
জয়াথী ও বীর কেকয়দেশীয় পঞ্চ প্রাতা যখন দ্রোণকে বধ করিবার ভন 

আিতেছিলেন, তখন কোন বীরেরা তাহাদিগকে বারণ করিয়া- 

ছিলেন ? 0৫৩--৫৪। 
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ধনুল্সতাঁং বরং শুর: সত্যসন্ধং মহাবলমৃ। 

দ্রোৌণাৎ কম্তং নরব্যাত্রং যুযুতস্থং পর্যযবারয়ৎ ॥৫৬॥ (যুগ্মাকম্) 

ঃ পৃত্রং কাশিরাজন্ত বারাণস্তাঁ" মহারথম্। 

সমরে স্্ীযু গ্রধ্যন্তং তল্লেনাপাহরদ্রথাৎ ॥৫৭॥ 
বৃষ্টছ্যুন্গং মহেষ।সং পার্ধানীং মন্ত্রধারিণম্। 

যুক্তং ছুর্য্যোধনানর্থে স্থক্টং ৌণবধায় চ ॥৫৮। 

নির্দহন্তং রণে যৌধান্ দারয়ন্তঞ্চ সর্ববতঃ | 
দ্রোণাভিমুখমাযান্তং কে শুরাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৫৯॥ (বিশেষকম্) 

উৎসঙ্গ ইব সংরুদ্ধ দ্রপদশ্যান্ত্রবিত্মম্ | 

শিখণ্ডিনং শস্ত্র্ুপ্ত; কে বা দোণাদবারয়ন্ ॥৬০॥ 

ঘ ইমাং পৃথিবীং কৃৎক্সা চণ্মবৎ সমবেক্টরৎু। 
মহত! রথঘোষেণ মুখ্যারিদ্ছে। মহারথঃ ॥৬১। 

নিচ সংরন্ধাঃ ভ্ুদ্ধাঃ। সতামন্ধ' সতাগ্রতিজ্ঞম্ ॥৫৫--4৬| 

যইর। গুবান্বনাকাজ্ষপ্থমূ, আঅপাহবহ হ্যপাতঘহ | মন্্ধারিন মন্ত্রাদাভাবম্। যুক্ত? 

গুম, অনর্থে অনর্থঘটনারাম্। দাববন্থ, কৌরবব।হিনীম্ 1৫৭৫৯। 
উদ্দিতি। উত্সঙ্গে ফোছ়ে। দ্বৈরেব শশ্ষৈপ্ুপ্ত রঙ্ষিতম্ ১০ 

ক্রুদ্ধ ও জিঘাংনু রাজার| বারণাবতনগরে ছয় মাস পধ্যন্ত যুদ্ধ করিয়া 
নাঠাকে জয় করিতে পারেন নাই; যুদ্ধপরিচালক, ধন্ুদ্দরশ্রে্, বীর, সতা- 
£তিজ্ঞ, মহাবল মন্ুয্ প্রধ।ন সেই যুযুৎস্বকে দ্রোণের নিকট হইতে কে বারণ 
করিয়াছিল ? 0৫৫ ৫৬ 

ঘাণ কাশীনগরে স্ত্রীকামী ও মহারথ কাশীরাজপুত্রকে যুদ্ধে ভন্লদারা রথ 

হঠচত নিপাতিত করিয়াছিলেন ; যিনি পাগুবগণের মন্ত্রণাদাতা, দুধ্যোধনের 
ভণর্গঘটনায় ব্যাপৃত এবং দ্রেণবধের জন্য উৎপাদিত : আর যিনি যুদ্ধে সৈন্া- 

গণের বিনাশ ও সকল দিকে বিদারণ করিয়। থাকেন; সেই মহাধন্র্ধর ধুষটদায় 
-্ণের আভিমুখে আসিতে লাগিলে, কোন্ বীরের! তাহাকে বারণ করিয়া 

ছিলেন ? ॥৫৭--৫৯। 
বিনি দ্রপদরাজার ক্রোড়েই যেন বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন এবং যিনি অস্তজ্ঞশ্রেঃ 

€ আপন অস্তদ্বারাই রক্গিত, সেই শিখন্ডতীকে দ্রোণের নিকট হইতে কাহার! 

পাবণ করিয়।ছিলেন ? ॥৬০। 

১০)"""শৈথপ্রিনং শত্বপুপ্তৎ কে চ..নি। 
১০ 



98 মহাভারতে রা 

দশাশ্বমেধানাজহ্রে স্বন্নপানাপ্তদক্ষিণান্। 
নিরগলান্ সর্বমেধান্ পুত্রবৎ পালয়ন্ প্রজা ॥৬২॥ 
গঙ্গাআোতিসি নাবত্যঃ সিকতা৷ অপ্যশেষতঃ | 

তাঁবতীর্গা দর্দৌ বীর উশীনরন্থতোহ্ধবরে ॥৬৩॥ (বিশেষকদ্ 
ন পুর্বে নাপরে চকরুরিদং কেচন মানবাঁঃ। 
ইতীদং চক্র শুর্দেবাঃ কৃতে কন্মণি ঢুফরে ॥৬৪। 
পশ্য মি । লোঁকেষু ন তং সংস্থান্নচারিঘু। 
জাতপ্ণাপি জনিঘ্যন্তং দ্বিতীয়ঞ্চাপি সাম্প্রতম্ ॥৬৫॥ 
অন্যমৌশীনরাচ্ৈব্যাদ্ধরো বোঢ়ারমিত্যুত। 
গতিং বস্ত ন ঘাস্তন্তি মানুষা লোকবাঁসিন? ॥৬৬॥ (বুগ্মকম। 

যইতি। চম্মবং চশ্মণেব | মুখ্যারিদ্বঃ প্রধানশক্রহন্থা। আজহে অন্ঠিচিতত ন 
শে।ভনানি অমপান ্ আগা: প্রচরাঃ দক্ষিণাশ্চ যেষু তান্। নিররগশান্ নিবাধান্, সবছে 
নরমেবাদীনপি বজ্ঞান!জতে ইতি সঙন্ধঃ। সিকত] বালুকাঃ, অশেষ তঃ সাকলোন ॥৮১--৮-। 

নেতি। পুরে ন চক্র, অপরে ন করিযন্তীতি শেষঃ| চক্রুশু; উচ্চৈরচঃ 0৯৪ 
পঙ্গান ইতি। সংস্থানবঃ স্থাবরাঃ চারিণো জঙ্গমাণ্চ তেধু তাদশেু ত্রিযু লোকেবু, ৮17 

পূর্রবমুৎপন্নম্ জনিযা, £মপতশ্তামানম্, সাম্প্রতং বর্তমানকালেহপি চ) 'শীনবাদুশীনরপু &? 

শৈব্যাদন্ম্। ত' ভাদৃশম্ ধুবে। ভভারপ্ত, দিতীয়ং বোঢারং বহনক্।রমূ, বধং ন পশ. 
গমাত ইতি গতিস্থ।; স্বগীবস্থানধিত্যর্থঃ| সংস্থা, ইতি সংপূর্বকস্থাধাতো; 'গলা্াগ্থাপরিমূ। 
সঃ” ইতি স্্প্রভাঘে বপম্ 10৮৫-75৩| 

প্রধনশক্রহন্থ। ও মহারথ যে বীর চম্মতুল্য বিশাল রথশব্দদ্বারা এই সদগ্র 
পৃথিবীটাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন এবং যিনি প্রজাগণকে পুত্রের গায় পান 
করিতে থাকিয়া উত্তম খাদ্য, পেয় ও প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত দশটা অশ্বমেধযজ্ঞ ৫? 

অব[ধে নরমেধাদি আন্তপ্রকার সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন; সেই উশীনরপ 

বীর শৈবা নিজের সেই সকল যজ্জে গঙ্গাআোতে সাকল্য যত বালি থাকে, 

তত গরু দান করিয়াছিলেন ॥৬১--৬৩॥ 

তিনি সেই সকল দুক্ধর কাধ্য করিলে পর দেবতার! এইরূপ ঘোষণ। করিয়া- 

ছিলেন যে, 'পুর্ধবন্তী কোন মানব এরূপ কার্য করেন নাই, ভবিষ্বাতে ৫ 

করিবেন ন। ॥৬৪॥ 

আর, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই তরিতুবনে এক উশ্নীনরনন্দন শৈব্য ভিন্ন এরূণ 

২) ইত পরম্ 'বিচষ্টা দক্ষিন| যন্ত গঙ্গাজলমবারয় ইত্যর্ধমধিকং নি। (৬৪). 

যং চূক্রুশর্দেবাঃ -পি। 



দি অ্টমোহধ্যায়ঃ ৭৫ 

তস্য নপ্তারমাঁয়ান্তং শৈব্যং কঃ সমবারয়ৎ | 

দ্রোণায়াভিমুখং য্তং ব্যাভীননমিবান্তকম্ ॥৬৭| 

বিরাটম্ত রথানীকঃ মৎস্থস্তা মিত্রঘাতিনঃ | 

প্রেপ্যন্তং সমরে দ্রোণং কে বীরা; পর্যবারয়ন্ ॥৬৮। 

সঙ্যো বৃকোদরাজ্জীতে। মহাবলপরা ক্রম | 

মায়াবী রাঁক্ষসে। বীরো ঘন্নান্মম মহতযম্ ॥৬১॥ 

পার্থানাং জয়কামং তং পুত্রাণ।ং মম কণ্টকম্। 
ঘটোৎকচং মহাত্মানং কস্তং দ্রোণাদবারয়ৎ ॥৭০| (যুঝকম্ 

এতে চীন্যে চ বহবে। যেষামর্থায় সর্য় ! | 

ত্র সংঘুগে প্রাণান্ কিং তেষামজিতং যুধি ॥৭১। 

হল্গতি | নঞ্চারং পৌত্রমূ। ঘন্তং জয়ান মন্তবন্থমূ। ব্যাভাননত পিবৃতখগম্ 0৮1 

বেবাটিন্টেছি। রথানীকং রথিসৈম্যমূ। প্রেগন্ত: গ্রাপ্মন্াুম্0৬৮। 

দ্য ইতি । সদ্য এব মহাব্লপরক্রমোইভবঘ। মহাগ্থান, মহাশক্রিমৃ॥ড 09| 

ইতি যেবাং পাগুবানাম। অর্থার গ্রয়োজনসাধনায় ॥৭১। 

এ কোন রাজাকে আমরা পুর্ধরে জন্মিতে দেখি নাই, জন্মিতে দেখিব ন! এবং 

ভমানেও দ্বিতীয় দেখিতেছি না। (মোট কথা) মন্তাবাসী মানবের বাহার 
গনাপ্চানে গমন করিতে পারিবে না? |৬৫-৬৬| 

ভাহার পৌত্র শৈব্য জয়ে যন্রবান্ হইয়। বিবৃতবদন যমের টায় দোণের 
শ্রভিনখে আসিতে লাগিলে, কে উহাকে বারণ করিরাছিল 10৬৭ 

ণক্রহ্। সংস্যরাজ বিরাটের রথিসৈন্য যুদ্ধে দরোণের দিকে ধাবিত হইলে, 

কান বীরের। তাহাদিগকে বারণ করিয়াছিলেন ? ॥৬৮| 

ঘ রাক্ষস, ভীমসেন হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়। সগ্ঠই মহাবল ও মহাপরাক্রম 

চহয়াছিল, এবং পরে মায়াবী ও বীর হইয়ছে : আর যাহ| হইতে আমার 

একর ভয় রহিয়াছে; পাগুবগণের জয়াভিলাধী এবং আমার পুত্রগণের 

“টবগগরূপ সেই মহাশক্তি ঘটোৎকচকে দ্রোণের নিকট হইতে কে বারণ 

ণরিয়ছিল ? ॥৬৯--৭০| 

সঞ্চয়! এই সকল বীর এবং অন্যও বহুতর বীর ঘাহাদের জন্য যুদ্ধে 

[খপধ্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত, সেই পাণডবগণের যুদ্ধে কি অবিজিত 
গাকিতে পারে? ॥৭১। 

(5৭) - ডোথায়াত্দিখং ঘান্তম্পি ব|রা। 



৭৬ মহাভারতে তৌোণ-. 

যেষাঞ্চ পুরুষব্যাস্রঃ শাঙ্গ ধস! ব্যপ শ্রিয়ঃ | 

হিতার্থী চাপি পার্থানাং কথং তেষাং পরাজয়? ॥৭২॥ 

লোকানাং গুরুরত্যর্ লোকনাথ? সনাতন? | 

ন[রায়ণে। রণে নাঁথে দিব্যা দিব্যাত্মবান্ গ্রভুঃ ॥৭৩| 

নত দিব্যানি কম্মাণি প্রবদন্তি মনীষিণঃ | 

তান্যহং কীর্ভযিষ্মামি তভ্য। ধের্ধ্যার্থমাজ্সন? ॥৭৪। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

দ্রোণাভিষেকে ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে অষ্টমোহধ্যায়? ॥০|॥ * 
০০০৮ 6২০ শশী 

নবমোহ্ধ্যায়ই | 
০৩ ০৩০ ০ 

ধুতরা উবাচ । 

শ্ণু দিব্যানি কম্মাণি বাসুদে বন্য সর্ভয় ! | 
কৃতবান্ যানি গোবিন্দো যথা নান্যঃ পুমান্ কচিৎ ॥১| 

মেসামিতি। শা ধ্ধ। রুষ্ণ) বাপাঅযে। বিশেধেণাবনধনম্ ॥৭২। 
লোকানামিতি | নাথঃ পা গুবানাহ র্গকে। জাতি দিবা]মুবান্ অলৌকিকন্ব ভাবঃ ॥৭৩! 

খেতি । দিবাশি অলৌকিক।নি। পৈবা।খ। শ্ৈঘাসম্প!দনাখম্ ॥৭৯। 
ইতি সহামহেপাধ্যাঘ-ভাবত|চানা-শীহরিদাসসিদ্ধা ভ্ুব।গীশ ভট।চাযাবিবচিভা।ং মহ ভারত 

টানা; ভাব ৩কৌনুদীমঘাখ্যাা, ছোরপর্ণি পোণাভিষেকে অষ্ঠমোহপাঘ: 1০| 

আর, পুরুষশ্খে্ঠ কৃষ্ণ ধাহাদের বিশেষ অবলম্বন এবং হিতার্থী, সেই পাগুব- 
গণের কি করিয়। পরাজয় হইতে পারে ? ॥৭১।॥ 

বিশেষতঃ ত্রিুবনের প্রধান গুরু, ভ্রিভূবনের রক্ষক, সন।তন, অলৌকিক, 
অলৌকিকক্ষভাব এবং জগতের অবধীশ্বর স্বয়ং নারায়ণ যুদ্ধে পাগুবগণের রক্ষক 

হইয়াছেন ॥৭৩| 

সঞ্জয়! জ্ঞানীর ধাহার অলৌকিক কর্ধসমূহের কথ। বলিয়া থাকেন, আনি 
ভক্তিবশতঃ নিজের ধৈর্যাসম্পাদনের জন্য তাহার সেই কম্মসমূছের বিষয় তোম।ন 
নিকট বলিব" ॥৭৪| 

| (৭৩) ..দিব্যান্সকঃ প্রঃ নি | (৭৪)...ই্ৈর্ার্থমাম্মনব 1 ৯ £  নবঘোহধ্যাদ 

ব,". দশমোভধাযত বা রানি। 



প্র্বাণি নবযোহধ্যায়? | ৭৭ 

সংবর্ধতা গোপকুলে বালেনৈব মহাত্রনা | 
বিখ্যাপিতং বলং বান্বোস্তিযু লোকেঘ সঞ্ভয় ! ॥২| 
উচ্চেঃশ্রবস্তল্যবলং বাঁয়ুবেগসমণ জবে | 
জঘান হয়রাজং তং যযুনতীরবাসিনস্ ॥৩। 

দানব' ঘোরকন্মীণ' বা" মৃত্যুমিবোথিতম্ | 

বৃযরূপধরং বাঁল্যে ভূজাভ্যাং নিজঘান হ ॥8। 

প্রলন্বং নরক জন্ত" গীঠঞ্চপি মহাস্ুরমূ | 
মুরধ্চান্তকদস্কাশমবধধীৎ পুঙ্করেক্গণঃ ॥৫॥ 

তথ। কংসো মহাতেজ| জর।সন্ধেন পালিত 

বিক্রমেণৈব কৃ্চেন গণ? পাতিতে। রণে ॥৬| 

শৃৰ্থিতি। দিব্যানি অলৌকিকাশি | আনঃ পুযান মাকবোপিতি শেস:1১। 
সমিতি । সংবদ্ধতা সংবর্দমানেন | বিখ্াপিতং বিশেষেণ এ রি তম ॥১| 

বিখাপনকারণমাহ গ্লোকজাতেন উচ্চেরিভি | জবে বেগে। ভব্বাছব শ্রেছম্।৩ 

দানবমিতি | নি নিজঘান গোবিন্দ ইহ বরাত 191 

প্রণণিতি। অন্কসক্কীশ যমতুলাম। পুদ্রেখণ: পথুনধণ্; ৪8061 

তখেতি। বিক্রমেণৈৰ অখধং টা সণ: চাণরাওচরসচিত: ৮৪ 

ধৃতরাষ্ী বলিলেন_-ঞ্জয়! অন্য লেক কখনও যাহ। করিতে পারে নাই, 

(সেইরূপ যে সকল কন্ম কৃষ্ণ করিয়াছেন) সেই আলৌকিক কম্*গুলি তমি শ্রবণ 

কর্ ॥১। 

সঞ্চয়! মহাতব। কৃষ্ণ গেপকুলে বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়। বালক অবস্থাতেই 

তিভ্টবনে আপন বাহুবল প্রক।শ করিয়াছিলেন ॥১॥ 

উচ্চৈঃশ্রবার সমানবলশ[লী এবং বেগে বায়ুর ভলা যমনাতীরবাসী সেই 

অগ্বশ্রেষ্ঠকে কৃষ্ণ বধ করিয়।ছিলেন ॥৩| 
কৃষ্ণ বাল্যকালে কেবল বানযগলদবা গোমমছেব মুতার ন্যায় উপস্থিত, 

৬গ্রকন্মা ও বৃষরূপধারী দানবকে নিহত করিয়াছিলেন ॥৭। 

পদ্মপলাশনয়ন কৃষ্ণ__মহান্র প্রলম্ব, নরক, জন্ত ও গ্াকে এবং যমের 
হুল্য মুরকে সংহার করিয়াছিলেন ॥?॥ 

(৩) (8) শ্লোকঘোঃ স্থানে-পূতনাহ শক হহ। কেশিশকর বাজিশ্হ্ | খমভং 
দেন্টকঞ্েব অবিষ্টথ মহাব্পম্ ॥ দাবানুক্র।। নহাবাহণহ! গোবদিনত গিবিম। চাণ,বং 

টষ্টিকপ্ৈব রঙ্গমধ্যেঃনিভত্য ৯॥ ইতি প্লোকৌ পঠিততী নি । (6) দুবগ্গামরনঙ্গাশমূপি ব। 



৭৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

হ্থনাম। রণবিক্রান্তঃ সমগ্রাক্ষৌহিণীপতিঃ। 
ভোজরাজস্ত মধ্যস্থে ভ্রাতা কংসস্ত বীর্ধ্যবান্ ॥৭। 

বলদেবদ্বিতীয়েণ কুঞ্জেনামিত্রঘাতিনা | 
তরম্বী সগরে দগ্ধঃ সসৈন্যঃ শুরসেনরাট্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্) 
টব নাম বিপ্রধিস্তথ! পরমকোপনঃ | 

[র।ধিতঃ সদারেণ স চান্স গ্রদদৌ বরান্ ॥৯। 
তথ গান্ধাররাজন্ত তাং বীরঃ ক্বয়ংবরে | 

শিজিত্য পুথিবীপালানাবহৎ পুষ্করেক্ষণঃ ॥১০॥ 
অৃয/ঃমাণা বাজানো যস্ত জীত্য। হয় ইব | 
রথে বৈবাহিকে যুক্তাঃ প্রতোদেন কৃতব্রণাঃ ॥১১॥ 

জরাসন্ধং মহা বাছুমুপায়েন জনার্দন? | 

পরেণ ঘ[তযাম।স সমগ্রাক্ষৌহিণীপতিম্ ॥১২॥ 

সুনামেতি | শশা নান | অবাঞ্ে। মধাম।  তরক্দী বেগবান 0179] 

দুর্বাস| ইতি। দারৈ£ পন্থা! লহেতি সদারঙচেন কুফেন। অন্মৈ কুমণর ॥5। 

তথেতি। আবহৎ পরিণাতবান্, প্ু্ষরেক্গণ; পদ্মনধনয মত 1১৪ 

আমুযোতি । অমুয়ামাৎ বু দ|ত্যা; অন্তরা; | খা লঘ্121১১। 

জরেতি। উপান়েন কৌশলেন। পরবেন আনমেনেন ॥১১। 

এবং কুঞ্চ বিন। আস্তে কেবল বিক্রমদ্ার।ষ নরিনা রক্ষিত আনুচর- 

সমঘিত কংসকে যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছিলেন ॥৬ 

শর্রহন্ত| কৃষ্ণ বল্রামের সহিত যাইয়া! ঘুদ্ধে নার বলবান্, বেগবান্, 
সমগ্র অক্ষৌহিণীর নায়ক, সৈম্ভসনধিত, ভোজরাজ কংসেব মধাম ভাতা ও 

শূরসেনদেশের রাগ সুনামাকে যুদ্ধে দঞ্ধ করিয়াছিলেন ॥৭--৮॥ 

পরীর সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত কোপনন্বভাব ত্রহ্মধি ছূর্বাসার 

আরাধনা করেন; তাহাতে ছুবাস। সন্থ্ু হইয়। উহাকে নানাবিধ বর দাঁন 

করিয়াছিলেন ॥৯। 

বীর ও পদ্মনয়ন কৃ স্বয়ংবরে রাজগণকে জয় করিয়া গান্ধ।রর(জিকন্াকে 

আনয়নপুব্বক বিবাহ করিয়াছিলেন ॥১০। 
তখন রাজার! সহ করিতে ন। পারিয়। সদ্বশজাত অশ্বগণের ন্যায় সেই 

বৈবাহিক রথে সংলগ্ন হইয়। ধাহ।র কশাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন ॥১১॥ 
রি রঃ রর পা - শশা নল 

(১০). আঁহরৎ পু্ষরেক্গণঃ_ পি। 



পর্রূণি নবমোহধ্যায়ঃ। ৭ 2/ 

চেদিরাঁজঞ্চ বিক্রান্তং রাজসেনাপতিং বলী । 
অর্ধে বিবদমানন্ত জঘান পশুবত্তদা ॥১৩| 

সৌভং দৈত্যপুরং খস্থং শান্বগপুং ছুরাসদস্ | 
সমুদ্রকৃক্ষে বিক্রম্য পাঁতয়ামাস মাধব? ॥১৪। 
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ মাগধান্ কাশিকোশলান্। 

বাহস্তগার্যকরষাং্চ পৌওুংস্চাপ্যজযদ্রণে ॥১৫। 
আবন্ত্যান্ দাঁঞ্ষিণাত্যাংশ্চ পার্বতীষান্ কুশেরকান্। 

কাশ্মীরকানৌরসিকান্ পিশাচাংস্চ সমুদ্গল ন্ ॥১৬| 

কান্বোজান্ বাটধানাংশ্চ চোলান্ পাগ্যাৎশ্চ সঞ্জয় !। 
ত্রিগর্ভান্ মালবাংশ্চৈব দরদাংশ্চ স্ছুর্জযান্ ॥১৭॥ 

নানাদিগ্ভ্যশ্চ সংপ্রাপ্তান্ খশাশ্চৈব শকাস্তথা | 
জিতবান্ পুগুরীকাক্ষো! যবনঞ্চ স্হানুগন্ ॥১৮॥ (বিশেষকম্) 

চেলতি। চেপির।ছং শিশুপালম্। অধে রাজন্যার্পদানকালে ॥১৩। 
|ীভং নাম, দৈতাপুরং তদ্দ্বিখালং বিঘানম্, খস্থমাকাশিস্থম্ ॥১৪। 

গঞ্থানিতি। অত্র সর্বত্র “বহজবদস্বাদে ইত্যাদিন| বুবচনম্ ॥১৫| 
আবন্থা/শিতি। পিশাচোহপি দেশবিশেষ এব। চোলোহপি তথ!। সংপ্রাান্ মুদ্ধে 

উপস্িভান্। যবনং *বনরাজম্, সহানগম্ অন্থচরসহিতম্ ॥১৩--১৮| 

কৃষ্ণ কৌশলে অন্য (ভীমসেন) দ্বারা সমগ্র অক্ষৌহিনীর অধিপতি ও 

মহাবাভ জরাসন্গকে বিনাশ করাইয়াছিলেন 1১২১। 

যুধিচ্ির রাজন্মঘযজ্ঞে কৃষ্ণকে অর্থদান করিলে, বিক্রমশালী ও রাজসেন।পতি 

।শশ' লি বিবাদ করিতেছিলেন; তখন বলবান্ কৃষ্ণ তাহাকে পশুর ন্যায় বধ 

করিয়াছিলেন ॥১৩| 

কৃষ্ণ বিক্রম প্রকাশ করিয়। সমুদ্রের উপরিভাগে আকাশস্তিত, শান্বরন্ষিত 

ও ছুদ্ধর্ মৌভনামক বিশাল বিমানকে নিপাতিত করিয়ডিলেন ॥১৭। 
কুচ যুদ্ধে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ মাগর্ণ, কাশী, কৌশল, বাঁংস্ত, গার্গা, করষ ও 

পৌপগু দেশীয় যোদ্ধাদ্িগকে জয় করিয়াছিলেন ॥১৫॥ 

সপ্তয়! অবন্থি, দাক্ষিণত্য, পার্বতীয়, কুশেরক, কাশীর, রসিক, পিশাচ, 

মুদগল, কাম্বেজ, বাঁটধান, চোল, পাপ্ডয, ত্রিগর্ত, মালব, অতিদুর্জয় দরদ, নান। 
দিক্ হইতে আগত খশ ও শক এবং অনুচরগণের সহিত যবনরাঁজকে কুষ্ণ জয় 

করিয়াছিলেন ॥১৬-_১৮| 

(১৬), “পার্বতীয়ান্ দশেরকান্.. বা নি। 



৮০ মহাভারতে দ্রোণ- 

প্রবিশ্য মকর বাসং যাঁদোগণনিষেবিতম্ । 

জিথায় বরুণং সণখ্যে সলিলান্তর্গতং পুরা ॥১৯॥ 

যুবি পঞ্চজন” হত্ব। পাতালতলবাসিনয্। 

পাঞ্চজন্যং হমীকেশো দিব্যং শঙ্বমবাপ্তবান্ ॥২০॥ 

খ[গ্রাব পার্থসহিতস্তোযযিত্বা হুতাশনম্ | 

আগ্নেয়মন্ত্র” ছুদ্ধধ” চক্রং লেভে মহাবলঃ ॥২১॥ 

রৈনতেরং সমারুছা ভ্রাসযিত্বাহমরাবতীষ্ | 
গহেন্দভবনাারঃ পারিজাতমুপানয়ৎ ॥২২।॥ 

তচ্চ মধিতবান্ শক্রো জানতস্তস্ত পরাক্রমমৃ। 
রাচ্ঞাঞ্চাপ্যজিতং কঞ্চিৎ কুষ্জেনেহ ন্ শুশ্রুম ॥২৩॥ 

বচ্চ তম্মাহদাশ্চর্্যৎ সভাঁয়াং মম সঞ্জয় ! | 

কৃতবান্ পুঞচরাকাঙ্ষঃ কম্তদন্য ইহা্ঠতি ॥২৪॥ 

প্রবিশোতি | মকবাবাম সগদমূ, "বাদাগি ছলঙন্ব”? ইতামরঃ ॥১৯| 

যুাতি। পঞ্ছন" নানৈক' দৈতাম্। পিবামলৌকিকম্ ॥১০| 
খাব ইতি । থাণ্তবে বনে, পার্থেনাঙ্ছনেন সহিত; | আগ্লেরমগ্রিদন্তম্॥২১। 
বৈনেতি | বৈনাতেদ গাম! বীরঃ কমন 0১১) 

তদিতি । মমিহনাশ সোগবান্, শক ইত বাজ্ঞাঁং মধো ॥২৩| 

যদিতি। তং পণ রূপমূ। উদযোগপর্ধনভান্থোত্যম্। অতি কপ মিভি খেষঃ |১৪. 

কৃষ্ণ পুবেন জলজন্থগণসেবিত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া জলান্তর্গত বরুণকে 
যুদ্ধে জয় করিয়াভিলেন ॥১৯। 

কৃষ্ণ যুদ্ধে পাতালবাসী পঞ্চজননামক দৈতাকে বধ করিয়। পাঁঞ্চজন্যনামক 
অলৌকিক শঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন ॥১০। 

মহল কৃষ্ণ অজ্জনের সহিত মিলিত হইয়!। খাওববনে আগ্রিদেবকে সন্তষ্ট 
করিয়া তাহার গ্রদন্ত ছুদ্ধধ স্রদর্শন চক্র পাইয়াছিলেন ॥২১। 

বীর কৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করিয়। যাইয়। অমর।বতীনগরীকে বিত্রস্ত করিয়। 
ইন্্রভবন হইতে পারিজাত হরণ করিয়াছিলেন ॥১১। 

কিন্ত ইন্দ্র কুষ্ণের পরাক্রম জানিয়া সে পারিজাত হরণ সহা করিয়াছিলেন। 
তা'র পর রাজাদের মধো কোন রাজ। কৃষ্ণকর্তুক অবিজিত আছেন, ইহা আমর। 
শুনি নাই ॥২৩| 

দ্ 

(১৯)যাদোডিরভিস হতন্-পি। 1৯০) মুবি পঞজন হা দৈভং পাঞ্লবাসিনম্, বা নি। 
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বচ্চ তক্ত্যা প্রসন্ন হহমদ্্রীক্ষং কৃষ্ণমীশ্বরমূ। 
তন্মে স্থবিদিতং সর্বং প্রত্যক্ষমিব চাগমম্ ॥২৫। 
নান্তো বিক্রমধুক্তস্য বৃদ্ধা যুক্তস্ত ব| পুনঃ। 
কম্মণ? শক্যতে গন্তং হৃষীকেশন্ত সগ্জয় ! ॥২৬। 
তথ গরদশ্চ শান্বশ্চ গ্রছ্যন্সোইথ বিদুরথ | 
অগাঁবহোহনিরুদ্বশ্চ চাঁরুদেষ্ঃ সসারণঃ ॥২৭] 
উল্মা,কো! নিশঠশ্চৈৰ বিন্লী বক্রশ্চ বীর্য্যবান্। 
পৃথৃশ্চ বিপৃরুশ্চৈব সমীকোইথারিমেজয়? ॥২৮। 
এতেইন্যে বলবন্তশ্চ বুষ্িবীরাঃ প্রহারিণ? | 

কথপ্চিৎ পাগুবানীকং শ্রয়েয়ুঃ সমরে স্থিত ॥২৯। 
আঁহুত। বৃঞ্তিবীরেণ কেশবেন মহা ত্্রন। | 
ততঃ সংশযিতং সর্বং ভবেদিতি মতির্মম ॥৩০॥ (কলা'পকম্) 

হ। প্রসন্ন; এসন্নন্য়নঃ | অগমম্ অবগতবান্ ॥২৫| 
“শত অন্থঃ শেষ গঙ্কত রোদ মূ ॥২৬| 

তপেতি। সাবনেন সভেতি সসারবঃ | অরিমেজর ইত্যেকঃ। অধেষুরিতি সষ্টাবনাঘা' 
পরমা | সশখিতং দীন সন্দিগ্মূ। সর্বং কৌরববলম্ ॥২৭_-৩০| 

সঞ্জয়! আমার সভায় কৃষ্ণ সেই যে মহাশ্চর্য্য রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, 
এই জগতে অন্ত কোন্ বাক্তি সে প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে 2॥১৭। 

আনি তংকালে প্রসন্ননয়ন হইয়া ভক্তিসহকারে জগদীশ্বর কৃষ্ণকে যে 
দখয়াছিল[ম, সে সমস্তই আমার স্ুবিদিত আছে এবং তখন যেন প্রত্াক্ষই 
'দখিয়া,এলাম ॥১৫॥ 

সঞ্জয়! কৃঞ্চের বিক্রমযুক্ত বা বৃদ্ধিপ্রণোদিত কন্মের শেষ বুঝিতে পারা 
বায় না ॥৯৬॥ 

তা র পর গদ, শান্ব, প্রছ্বায়, বিদুরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদে্, সারণ, 
উন্মক, নিশঠ, বিলী, বলবান্ বন্তর, পৃথু, বিপৃথৃ, সমীক ও অরিমেজয় ইহার 
এব. বলবান্ ও প্রহারনিপুণ অন্যান্য বৃঞ্িবংশীয় বীরের! বুষ্ণিবীর ও মহাত্মা 
কুফর আহ্বানে আসিয়া সমরাঙ্গনে থাকিয়া যদি কোন প্রকারে পাগুবসৈন্য 
আশ্রয় করেন, তবে সমগ্র কৌরবসৈম্তই জীবনসন্দিগ্ধ হইয়া পড়িবে, ইহাই 
মামার ধারণ। ॥২৭-_-৩০॥ 

ত্র , প্রতাক্ষমিব চাগমহ_-পি,.. ্রত্যক্ষমিব চাগমাঁং _ব1। (১৯) ..কশ্মণা” শকাতে। 

িযিজঠিরা লিঃ 

১১ 



৮১. মহাভারতে দ্রোণ-- 

নাগাযুতবলে। বীর কৈলাসশিখরোপমঃ | 
বনমালী হলী রাঁমস্তত্র ঘত্র জনার্দনঃ ॥৩১। 

বমাহুঃ সর্বপিতরং বাস্থদেবং দ্বিজাতিয়ঃ | 

অপি বা ছোষ পাগ্ু, নাং যে [তম্ততেহ্থায় সঞ্জয় ! ॥৩২। 

সযদ। তাত! সন্নহোৎ পাগুবার্ধায় সম্ভীয় ! | 

ন তদ] প্রতিপংযোদ্ধ। ভবিতা তত্র কশ্চন ॥৩৩|॥ 

ঘদি শ্ম কুরবঃ সর্বেব জয়েযুর্নাম পাগুবাঁন্। 
বাঞেয়োহ্থায় তেষাং বৈ গৃহীয়াচ্ছস্ত্রমুত্তমম্ ॥৩৪| 
ততঃ সর্ববান নরব্যাঞ্ে। হত্বা নরপততীন রণে। 

কৌরবাৎশ্চ মহাবাছঃ কৃক্ত্যে দগ্ভাৎ স মেদরিনীম্ ॥৩৫। 
যস্ত যন্ত। হধীকেশে। ঘোদ্ধা যস্ত ধনপ্ভয়ঃ | 

রথস্য তস্য কঃ সংখ্যে প্রত্যনীকো! ভবেদ্রথ; ॥৩৬| 

শাগেতি। নাগাধৃতবলে! দখসভমহস্থিতুলাশন্তিঃ | ভলী হলপরঃ 15) 

ঘঘিতি । সবপিতর" সর্বজ্নকহ।ং | অর্থান জ্যব্ধপপ্রযৌজনস!সনান ॥৩২| 

সইতি। সন্মহো২ যু সঙচ্গিতে। ভবেহ | কশ্চন কৌরবপক্ষীঘঃ অন্যো। বা] ॥৩৩| 
ঘদীতি। ম্মেতি পাদপূরণে | জধেযৃতন্থেতি ভাবঃ| বাফেছে। বুফ্কিবংশীয় রুষ্ঃ 15১ 

তত ইতি । কৃন্ছো দগ্ধাৎ প|গুবানাং কৌরবৈহননাপিত্যাশয়ঃ ৩৫ 
যন্তেতি। যা টার সারখিঃ | প্রতাঃ শী: নি |৩৩| 

বিশেষতঃ কুষ্ণ যে পক্ষে থাকেন, দশসহত হস ভুলা বলশ।লী, কৈলাস- 

শৃঙ্ের ন্যায় ধবল 'ও বিশালমৃ্তি, বনমালাধারী ও ভলধর মহাবীর বলরাম€ 
সেই পক্ষেই থাকিবেন ॥৩১। 

সঞ্জয়! ত্রাঙ্গণের। যে কৃষ্ণকে সকলের পিতা বলেন, হয় ত সেই কুষ্ণ 

পাগুবগণের জন্য যুদ্ধ করিবেন ॥৩১।॥ 

বংস সঞ্জর! কৃষ্ণ যখন পাগুবগণের জন্য যুদ্ধে সঙ্জিত হইবেন, তখন 
কোন ব্যক্তিই তাহার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারিবে না ॥৩৩| 

কৌরবেরা সকলে যদিও পাগুবগণকে জয় করিতে পারেন, তাহা হইলেও 

কৃষ্ণই তাহাদের জন্য উত্তম অস্ত্র ধারণ করিবেন ॥৩৪। 
তাহার পর সেই নরশ্রেষ্ঠ ও মহাবাহু কৃষ্ণ যুদ্ধে সকল রাজাকে এবং 

কৌরবগ, কে বধ করিয়। কুস্তীকে রাজ্য দান করিবেন ॥৩৫। 
শাীিপিপিশি শশী _ সি 

(জী, 'যোংস্ততে্থায বীর্ধাবান্_পি। চি পা গুবার্থায কেশব, চিলি 
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ন কেনচিছুপায়েন কুরূণাং দৃশ্যতে জয়? | 
তন্মান্মে সর্বমাচক্ষ যথা যুদ্ধমবর্তত ॥৩৭| 
অজ্ছনঃ কেশবস্তাত্মা কষ্ণোহপ্যাজ্ম। কিরাটিনঃ | 
অচ্জুনে বিজয়ে! নিত্যং কৃষে কীর্তিশ্চ শাশ্বতী ॥৩৮॥ 
সর্বেবষঘপি চ লোকেধু বাভতস্রপর|জিতঃ | 
প্রাধান্যেনৈৰ ভূয়িষ্ঠমমেয়াঃ কেশবে গুণা? ॥৩১। 

হাদ্ছষ্যোধনঃ কৃষ যো ন বেভ্ভাহ কেশবমূ। 

মোহিতে। দৈবযোগেন সৃত্যুপাশপুরস্কতঃ | 
ন বেদ কৃষ্ণ দাঁশাহমর্জনঞৈব পাগুবমূ ॥8০| 
পূর্বদেবো মহাক্স।নৌ নরনরায়ণাবুভৌ | 

একাক্সানৌ দ্বিধাডতৌ দৃশ্যেতে মানুষৈডূবি ॥8১। 

নেতি। আচঙ্ষ জুহি ॥৩৭। 

অঙ্ছন উতি। আশ্মা আম্মবং প্রিথঃ। অতঙ্তথোভেদে পি ভবিভুঁ নাহতি ॥৩৮| 

»বেছিতি। বীভহল্রচ্নঃ। প্রাপান্যেন বিশি্। এব, ভূখিঠৎ বভলম্ ॥৩৯। 
দোহাদিতি। মুড্ুপাশেন পুবস্থতঃ অগ্রত এব বদ্ধঃ। যট্পাদে|হম, শ্লোক ৪০1 

রি চবি তঠি তত কাবেহাপিঙাহ পর্বোভি | পূরদেবৌ গা টীনদেবতাক ভাত 1521 

কৃষ্ণ যাহার সারথি এবং অজ্ঞন যাহার যোদ্ধা, যদ্ধে কোন রথ ৫সই রথের 

প্রতিপক্ষ হইবে ? ॥৩৬। 
আতএব আমি কোন উপায়ে কৌরবগণের জয় দেখিতেছি ন।। শ্তুভরা, 

মপ্ঘয়! যেভাবে যুদ্ধ নাগ সেই সকল রন্তান্ত তুমি আমার নিকট 

বল ॥৩৭॥ 

অজ্ন কৃষ্ণের আত্মা, আবার কৃষ্ণ অজ্জনের আত্ম। এবং অর্জনে সর্বদ| 
ভর, আর কৃ্জে সবদা কীন্তি ॥৩৮॥ 

অজঙ্ছন ত্রিভুবনেই অপরাজিত এবং কৃষ্ণের প্রধান গুণগুলিও বহুপরিম[ণে 
সজ্য় ॥৩৯। 

শবে ছুর্যযোধন মোহনিবন্ধণ কৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া জানে ন।, সে ছুর্যোধন 
নিশ্চয়ই দৈববশতঃ মোহিত এবং পূর্বেই মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । 
“য হেতু সে, দাশাহবংশীয় কৃষ্ণকে এবং পাঞুনন্দন অভ্র্নকে যথার্থরপে 

গানে না ॥৪০। 

(৪১)... মানবৈভ্রবি--ব| নি। 



৮৪ মহাভারতে প্োণ- 

মনসাপি হি দুদ্ধর্ষৌ সেনাঁমেতাঁং যশস্ষিনৌ । 
নাশয়েতামিহেচ্ছন্তৌ মানুযত্বাচ্চ নেচ্ছতঃ ॥৪২। 
বুগন্তেব বিপর্ধযাসে। লোকানামিব মোহনঘ্ | 
তান্সস্য চ বধস্তাত! দ্রোণস্ত চ মহান্্নঃ ॥৪৩। 
ন স্েব ব্রহ্মচর্0যেণ ন বেদাধ্যয়নেন চ। 
ন ক্রিয়াভির্ন চান্ত্রেণ ম্বৃত্যোঃ কশ্চিন্নি বার্ধ্যতে ॥8৪। 
লোকসম্ভ।বিতৌ বীরৌ কৃতাস্ত্রৌ যুদ্ধছুম্মদে | 
ভীত্মদ্রোণৌ হতো শ্রত্ব। কিং নু জাবামি সঞ্য়! |8৫| 

তাং শ্রিয়মসুয়ামঃ পুরা দৃষ্ট। যুধিষ্ঠিরে | 
অগ্ধ তামনুজীবামে| ভীল্মদ্রোণবধেন হ ॥৪৬| 

নন্সেতি । ইচ্ছ নী [শঘিতৃম, খান্যত্থান্সাযভাবপ্রকাশনন্োবেই্হাৎ 1৩২] 

বুগশ্টেতি। ধিপন্যাসে। বিপধ্যঘ মোহনম্ এন্দজাশিকধ্যাপাবেণ ॥5৩। 

নেতি'। ক্রিয়াভিধজ্ঞাদিডি;। নিব|ধাতে পরিবক্ষ্যাতে ॥১৪। 

লোকেতি। লোকেধু সন্তাবিতৌ সন্মানিতো, রুতাত্ৌ কুতসবাস্গঝিঙ্দো |৪৭| 
যামিতি | অন্টজীবামঃ, ভাম্মদ্রোবধেন সর্ববপসম্তবাধিতি ভাবঃ 5০] 

_ বাস্তবিকপক্গে অরুন ও কৃষ্ণ নর ও নরায়ণরূপ গ্র!চীন দেবতা, একা্বা € 
মহাতুা; অথচ ভূতলে মানুষেরা উাদিগক দুই ভাগে রে দেখি! 
থাকে ॥১১।॥ 

অতএব ছুদ্ধীধ ও যশব্বী কৃষ্ণ ও অর্জন ইচ্ছা করিলে কেবল মনোদ্বারাও এ 
কৌরবসৈম্য বিনাশ করিতে পাঁরেন। কিন্তু মানুষভ।ব প্রকাশ করিবেন বলিয়। 
তাহ] ইচ্ছা করেন না ॥৪২। 

বৎস সপ্তয়! মহাত্মা ভীম্ম ও ড্রোণের এই বধটাকে যেন যুগবিপধ্যয় ব। 
জগতের মোহজনক কোন ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে ॥৪৩। 

দেখ, ব্রন্মচধ্য, বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞাদিকার্ধা, কিংবা অন্ত্রদ্দারা কাহাকেও 
মৃতার হস্ত হইতে রক্ষা করা যাঁয় না ॥99॥ 

সপ্জয়! জগৎসম্মানিত, মহাবীর, অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও যুদ্ধে দুদ্ধর্ষ ভীন্ম ও 
দ্রোণকে নিহত শুনিয়া আমি কেন জীবিত রহিতেছি ॥8৫। 

আমরা পুরে যুধিষ্ঠিরের সেই যে এশ্বরধ্য দেখিয়। অন্য়। করিয়াছি, ভীগ্গ 
দ্রোণবধ হওয়ায় আজ হইতে সেই এশ্বধ্য লক্ষ্য করিয়াই জীবন ধারণ করিতে 
চলিয়াছি ॥৪৬| 

(৪৬), অগ্য তামঞ্জানীম: ব| বর। নি। 
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মতকৃতে চাপ্যনুপ্রাপ্তঃ কুরণামেষ সংক্ষয়ত। 

পাঁপানাং হি বধে সত! বজ্জায়ন্তে তৃণান্াপি ॥8৭॥ 
অনন্তমিদমৈশ্র্্যং লোকে প্রাপ্ডে। যুধিষ্ঠির | 
যস্ত কোপান্মহা ক্ীনৌ ভীগ্মদ্রোণে নিপাতিতৌ ॥৪৮॥ 

প্রাপ্ডঃ প্রকৃতিতে ধন্মো ন ধশ্মে। মামকান্ গ্রতি | 

ক্রুরঃ সর্বববিনাশায় কালোহসৌ নাতিবর্তৃতে 18৯॥ 

অন্যথা! চিন্তিতা ছর্থ নরৈস্তাত ! মনন্সিভিঃ 

অন্যথৈব প্রপদ্ন্তে দৈবাদিতি মতির্মম ॥৫০| 
তম্মাদপরিহার্য্যের্থে সংপ্রাণ্ডে কুচ্ছ, উ্ভমে । 

অপারণীয়ে ছুশ্চিন্ত্যে বথাভূতং প্রচঙ্গগ মে ॥৫১। 

ইতি প্রীমহভাঁরতে শতপাঁহজ্যাঁং সংহিতাযাং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

দ্রোণাভিষেকে ধৃতরাক্ত্রীনুতাপে নবমো হিধ্যাসূ? ॥০। 

সপিতি। মংকতে মন্নিমিভম্। পাপানা মুপস্থিতপাপফলান।ম্ 15৭1 
মনন্গসিতি। ইদমনন্থমৈশধ্যং প্রপ্ু5 উভমরাছালা ভাদিতাশদ: 1৯৮ 

পাপ ইতি । ধম্মো ধম্মফলম্, প্রকৃতিতঃ স্বভাবাদেব, £পে। যুবিগিরে উপহ্িতঃ | কিন্ব 
“ দস্মা মাকান্ প্রতি ন প্রাপং, তেষাঁং চিরাপান্মিকজাং | তথ সর্ববিনাশ।য় প্রব্তঃ 

পাহসৌ কাপঠ নাতিবন্ঠতে তং সর্বাবিনাশমরুহ। নাতিক্রমিযতি ॥৪৯। 
অনুখেতি | অথ। বিষধাত। প্রপণ্ন্তে উপস্থিতি। ভব্চি ॥৫০| 

হায়। আমার জন্যই কৌরবগণের এই সবনাশ উপস্থিত হইয়াছে । 

সয়! যাহাদের পাপের ফল উপস্থিত হয়, তাহাদের বে তণও বজের ন্যায় 

»টর৭ করে 05৭) 

যুপিষ্টির মর্ত্যলোকে এই অনন্ত এশ্বধ্য লভ করিল! যাহার কোপে 
নহ।স্ব! ভীম্ম এবং দ্রোণ নিহত হইলেন ॥৪৮। 

ঘু্িষ্টির স্বভাবতই ধর্মের ফল পাইল, কিন্তু সে ধন্মের কল আমার পুত্র- 
গণের হাতে আসিল না। আর, সব্বনাশে প্রবৃত্ত এই নৃশংস কাঁল সর্বনাশ না 
বরিয়। চলিয়। যাইবে না ॥৪৯। 

বৎস সঞ্জয়! আমার ধারণ! এই ষে, যুদ্ধিনান লোকের। অন্যভাবে বিষয়ের 
চিন্তা! করেন। কিন্ত দৈববশতঃ সে বিষয় অন্যভাবে উপস্থিত হয় ॥৫০। 

(39)-..পক্কানাং হি.তৃণাঙ্যত-বা নি। * 2 দশখোহধা(র়ত ক) এবাদনো 
11 বরানি। 
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সঞ্জয় উবাচ । 

হন্ত তে কথযিখ/!মি সব্ধবং প্রত্যক্ষদশিবা 

বথ| স ন্যপতদ্দ্রৌণঃ সাদিতঃ ৫২ ॥১। 
সেনাপাতত্র সংপ্রাপ্য ভারদ্বাজে। মহারণ?। 

মধ্যে সব্বন্ত সৈন্যস্য পুত্রং তে বাক্যমন্রবীৎ ॥২॥ 
যৎ কৌরবা ণাসৃসভাদপগেরাদনন্তরম্ | 
সৈনাপত্যেন মা রাজন্। অগ্ সৎকুতবানসি ॥৩ 
সদৃশ" কম্মণস্তস্ত ফলমাপ্নহি ভারত ! 

করো মি কামং কং তেহগ্ প্রব্ণীঘ নশিচ্ছসি ॥৪। (বুখাকষ্) 

তক্মধিতি | অপারণাখে উন্তপাড়িমখাক । রথাজত সত মতামনতি গম্য 0৫১। 

ইতি মহামহোপ।প্যার-ভারতাচ।ধা শ্রহরিদাসমিদ্ধান্তবাগীশ ৬্াচাধ্যবিরচিতাযাত মহাভারত 
[খাভিযেকে নবমোহন্যার়ঃ |5| ঘর ভা টাকায়া, ভারতকৌনদীসগাথ্যাযাত দ্োনপর্ধণি ৪ 

টি 

তন্থেছি | বিমানে ভন্শন্দ:] প্রতাঙ: ঘৃষ্টবানিতি রতাঙ্গদশিবান, ইডাগম আরব ৯. 

সেনেতি। ভারদাজে! দো গুহ পাবাহারছুমো[পশ্ম 1১] 

অচিন্ভনীয় ভীষণ কষ্টজনক অবস্থ। উপস্থিত হইয়াছে অতএব সগ্রয় ! 

পার হইবারও সম্ভাবনা নাই । সুতরা ইভর প্রতীকার কবিবরও উপায় নাই, € 
তুমি যথাবৎ বৃত্তান্ত আমার নিকট বল" ॥৫১। 

স্প্রয় বলিলেন--রাজা ! পাগুবগণ ও ক্প্রয়গণ যে ভাবে পীড়ন করাছ় 

সেই দ্রোণ নিপতিত হইয়াছেন, সে অমস্তই আগি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি । স্তরা; 

তাহ! আমি আপন।র নিকট বলিব ॥১। 

মহারথ ড্রোণ সেনাপতির পদ পাইয়া সমস্ত সৈন্যের মধ্যে আপনার পুত্র 

ছুধ্যোধনকে এই কথা বলিলেন-॥২॥ 

(১).৮যথ। সন্যপতদ্দরোণঃ সুধিত5বষথ। সন্যপতদজোণ$"'ব,যথ। মত্যপরে! 

দাণঃ.' নি। (৪)-*.ফলণ প্রাপ্ধহি নী নি। 
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ততে। ছুর্যোধনে। রাজা কর্ণছুঃশাসনাদিভি? | 
'মন্্যোবাচ ছুদ্র্ষমাচাধ্যং জয়তাং বরম্ ॥৫। 

দদাঁসি চেদ্ধরং মহ্যং জীব গ্রাহং যুধিষ্ঠিরম্ | 
টা রথিনাং শ্রেষ্ঠ! মতসমীপমিহানয় ॥৬| 

তঃ কুরূণামাচাধ্যঃ শসা পৃত্রল্ত তে বচঃ। 

রঃ প্রহষয়ন্ সর্বামিদং বচনমত্রবীৎ ॥৭॥ 

ধন্য? ৮ রাজন! বশ্ত গ্রহণমিচ্ছসি | 
ন বধার্থং স্ুভুদ্দর্ষ! বরমগ্া প্রযাচসে ॥৮| 

কিমর্থঞ্চ নরব্যা ! বধ" তল্ত ন কাঞ্ষসি | 

নাশংসপি ক্রিয়ামেতাং মে! ছুর্্যোধন ! প্রুবম্ ॥৯॥ 

মদিতি। আপগা। নদী গঙ্গা তন্তা অপভাদিতাপগেশো পদ্ষসথস্মাহ! সৈনাঁপিতোন 

সনাপতিত্বদণেন | কামাত ইতি কাম অভঈবিম্বক্ষঘ্ ॥৩ 2৯1 
তত ইতি । কর্ণছুঃখাসনাদিভি যহ। আচারধা পোণম্ 1৫1 

“দাঁসীতি | জীবন্ত জীবত এব গ।ভে! গ্রভ্ণং দন্মিন কম্মাণ তদবখা আন্িথ।। ৭ 

»২সমীপানষনে তু পুনরপাঙ্গ শীড়য়া পুনরপি পূর্ব প্র্ববদ্নবাসাদিবিলানমিতি ভাব; | 

তইতি। প্রহরন্ মুণিঠিব গরহবার্গীক ক ভাব ॥৭1 

দা ইতি । দগ্ধ; পুণাবান্, কুন্তীস্ততো। যুশিছিরঃ | বৃতে। ধ্যা ইত্যাহ নোত 19 

ভরতনন্দন রাজ|! কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম্মের পরে আমাকে সেনাপতির পদে 
অভিষিক্ত করিয়। আজ তুমি আামাকে যে সম্মানিত করিলে, সেই কার্যোর 
শ্নব্ূপ ফল লাভ কর; আমি তোমার কোন্ অভীষ্ট পুরণ করিব (বল); আজ 

কমি যাত। ইচ্ভা কর, সেই বর গ্রভণ কর? ॥৩--৪॥ 

তাহার পর রাজা ছুধ্যোধন, কর্ণ ও ছুঃশাসনপ্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়। 
ট্র্ন ও বিজয়ে দ্রোণ[চাধাকে বলিলেন 7111 

রখিশ্রেক্চ! আপনি যদি আমাকে বরই দেন, তবে জীবিত অবস্থায় 
যুিষ্ঠিরকে ধরিয়া আমার নিকটে আনয়ন করুন” ॥৬| 

আপনার পুত্রের সেই কথ। শুনিয়। কৌরবাচাধ্য দ্রোণ তখন সমস্ত সৈন্যকে 
আনন্দিত করতঃ এই কথা বলিলেন-_॥৭। 

'মতিদুদ্ধব রাজ। ! যুধিষ্ঠির ধন্য বটেন। কারণ, আজ তমি ধাহার বধের 
জন্য বর চাহিলে না, কেবল ধরিয়! আনিবার বর চাতিলে ! ॥৮। 

(৫)..-তমথোবাঁচ দুরদণম্.. পি বাব। (৬) গৃহীহ। রখিন।ং শ্রেষ্টম্-ব! বনি। 
১) ধন্থঃ কুম্ীহ্বতে! রাজ|-ব,ন ব্ধহ তন্য ছূর্দ [নি (জন বং ভষ্ত 
সাক্ষসে'''ব। নি। 

ডি 
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৮ মহাভারতে দ্র “-- 

আহে।স্বিদ্শ্ীরাজস্ত দেষ্টা তন্ত ন বিগ্তে। 
যদিচ্ছসি তব জীবন্তং কুলং রক্ষসি চাত্বনঃ ॥১০॥ 

অথব1 ভরতশ্রেষ্ঠ ! নিজিত্য যুধি পাগুবাঁন্। 
রাজ্যাংশং গ্রতিদত্তা চ সৌদ্রান্রং কর্তমিচ্ছসি ॥১১ 
ধন্য? কুস্তীস্বতে। রাজা স্থজাতঞ্চাস্য দীমতঃ। 
অজাতশত্রতা সত্য তস্য ঘৎ স্িহ্ৃতে ভবান্ ॥১২॥ 

দ্রোণেন চৈবমুক্তস্য তব প্ুত্রস্য ভারত ! | 

সহম| নিঃস্তে। ভাবে! যোঁহস্য শিত্যং হৃদি স্থিত? ॥১৩| 

নাকা।রো গুহিতুং শক্যে। বৃহস্পতিসমৈরপি | 
তল্মাভব হতে! রাজন্! প্রহক্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৪॥ 

কিমিতি। নাশ'মপি ন সম্ভাব্ষপি, এতাং যুধিষ্টিরবধরূপাম্, মন্তে। মম সকাশাহ | 
আভোদ্দিদিতি। কূল: রৃক্পি, যুনিষ্টিরবধে অপরপাগুবেঃ স্বকুলবণসন্তব ইত্যাশদঃ ১. 

অথবেতি। শিিত্ত ঘৃিষ্টিরবপেনৈব | ভাদৃশসন্ধৌ চ নিজগৌরবরক্ষেতি ভাব; 1১১ 
দগ্তইতি। জাত শোভন: জন্ম জাতম্। লিহাতে লেহং কুরুতে ॥১২। 
দ্রোণেনেতি। শিকিতে। মুধাভাপৃশবাকানির্থমেন নির্গত ভাবোহভি প্রাঃ ॥১৩। 

নেতি। আকাদরাঞ্ঞ মনোভাব? গৃহিত সংবরীতুৎ গোপরিতুমিতি যাবৎ ॥১৪| 
নরশ্রেঠ ছুধ্োধন ! কি জন্য তুমি যুধিষ্টিরের বধ কামন। করিলে না; 

নিশ্চয়ই ভুমি আমা হইতে এ কার্যোর সম্ভাবনা কর না ॥৯। 
অথবা সেই ধন্মারাজের বিদ্বেষী লোক নাই। যেহেতু তুমিও তাহা 

জীবন ইচ্ছা করিতেছ। কিংবা নিজের বংশ রক্ষা করিলে ॥১০। 
অথবা ভরভশ্রে্! তমি যুদ্ধে পাগুবগণকে জয় করিয়া, উাহাদিগকে ভাঙন 

দের রাজাশ ফিরাইর| দিয়া প্াতসৌহাদ্দ ইচ্ছা করিতেছ ॥১১। 
(সে যাহ| হউক,) বাজ যুধিষ্টির ধন্য, সেই ধীমানের জন্ম সুফল এন. 

তাহার অজ(তশরুতাও সতা। যে হেতু তুমিও তাহার উপরে স্নেহ 
করিতেছ? ॥১১। 

ভরতনন্দন ! দ্রোণ এইনূপ বলিলে, আপনার পুত্রের হৃদয়ে সর্ব্বদ! যে ভাব 
ছিল, তাত। তৎকষণ।ং বাহির হয়া পড়িল ॥১৩। 

বৃহস্পতির তুলা লোকেরাও মনের ভাব গোপন রাখিতে সমর্থ হন ন|। 
ঈতরাং রাজা! আপনার পুত্র তখন আনন্দিত হইয়! এই কথা বলিলেন__॥১৭। 

(১০) আহে শ্বিৎপি ব। (১১) যুবি পাখিবান্.. পি,-.রাজাং সম্প্রতি দত্া চ' 
পি বাব রা। রাত দ্রোণেন তেবমুক্তস্ত -পি। 

সি এ. 

মগ 
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বধে কুত্তীষ্বতস্যাজৌ নাচাধ্য ! বিজয়ো মম | 
হতে যুবিষ্ঠিরে পার্থ হন? সর্ববান্ হিনো প্রবম্ ॥১৫। 

ন চ শক্যা রণে সর্বে নিহস্তমমরৈরপি | 

য এব তেযাং শেষ স্যাৎ স এবাম্মান ন শেষযেহ ॥১৬॥ 

সত্য প্রতিজ্ঞে ত্বানীতে পুনদুর্তেন নিজিতে। 
পুনর্ষান্থান্ত্যরণ্যায় পাগুবাস্তমনুব্রতাঃ ॥১৭॥ 

সোইয়ং মম জয়ে! ব্যক্তং দীর্ঘকালং ভবিষ্যুতি | 

অতো! ন বধমিচ্ছামি ধন্মরাজস্য কহিচিৎ ॥১৯। 
তম্য জিক্গমভি প্রায়ং জ্ঞাত্ব। দ্রোণোহ্্থতত্তবিৎু | 

তং বর” সান্তরং তন্মৈ দদৌ সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমান্ ॥১১। 

₹/ 

বুদ ইতি । কুম্থীনতশ্ত যুপিষ্টিরন্তা। পাথ। অপরে পাণ্তবাঃ। নঃ আস্মান 1১৭ 

চি সবে পাওনা এব নিতযান্ামিত্যাভ নেতি | নেষযেহ অবশিষ্ট বঙ্গেত ॥১৬। 

এতি। সত,প্রতিজে যুধিচিরে । পাগুব| অপরে, অনবরত। অস্টগত।) 0১৭ 

»ঠ। বাক, প্রবম্। ভবিয়াতি স্থান্ততি, অসেঃ প্রয়োগাৎ ॥১৮| 

ওক্চেতি | ছিগং কুটিপম্। অর্থতব্ববিৎ কাধামন্মজঞ; | সান্থরং সচ্ছিদ্ুম্ ॥১৯। 

'আচাধা ! যুদ্ধে যুধিষ্টিরকে বধ করিলেও আমার জয় হইবে ন।। কারণ, 
ঘুপ্চিরকে বধ করিলে, নিশ্চয়ই অন্য পাগুবের। আমাদের সকলকেই বধ 

বাঁধবে |১৫) 

নার পরদেবতারাও যুদ্ধে সমস্ত পাগুবকে বধ করিতে সমর্থ হন ন| | সুতরাং 
"াগাদের মধো যে অবশিষ্ট থাকিবে, সে-ই আমাদিগকে অবশিষ্ট রাখিবে 

*:1251 

কিন্ত সত্য প্রতিজ্ঞ যুধিষ্িরকে আনয়ন করিলে এবং পুনরায় তাহাকে দ্াত- 
ঢায় পরাজিত করিলে, তাহার অনুগত অপর পাগুবেরা ও পুনরায় বনে 

যাহা ॥১৭| 

তাহ। হইলেই আমার জয় নিশ্চিত এবং তাহ! দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে । এই 

চম্যাই আমি কখনও যুধিষ্টিরের বধ ইচ্ছা করি না? ॥১৮। 

কাধ্যতত্বজ্ৰ ও বুদ্ধিমান্ দ্রোণ ছুর্য্যেধনের সেই কুটিল অভিপ্রার জানিয়! 
'পশেষ চিন্তা! করিয়া তাহাকে সচ্ছিদ্র (অর্থাৎ ফাক রাখিয়।) বর দান 

চিরানি ॥১৯। 

-.পোর্থো রা নর্দান, হি বে| ক্রবম_ পি. পারো হনযাং ৎসর্ধান্ হি তিনে। পরবম-ব] 

৯২ 
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দ্রোণ উবাচ । 

ন চেদ্যুধিষ্টিরং বীরঃ পালযেদর্জুনো যুধি। 
মন্যন্ব পাগুবশ্রেষ্ঠমানীতং বশমাত্মনঃ ॥২০॥ 

নহি শক্যো রণে পার্থ; সেলদৈর্দেবাস্থরৈরপি | 

প্রত্যুদ্যাতূমতস্তাত ! নৈতদামর্ষয় ম্যহম্ ॥২১। 

অসংশয়ং স মে শিষ্যো মৎপুর্ববশ্চী ্ ত্কম্মাণি | 

তরুণ? সকৃতৈযুক্তি একায়নগতশ্চ ভ ॥২২। 
অস্ত্রাণীন্দরাচ্চ রুদ্রাচ্চ ভূয়ঃ স সমবাঁপ্তবান্। 

অমধিতশ্চ তে রাজন! ততো নামর্ষয় ম্যহঘ্:॥২৩॥ 

স চাপক্রাম্যতাং যুদ্ধাদযেনোপায়েন শক্যতে | 

অপনীতে ততঃ পার্ধে ধন্মরাজো! জিতন্তয়া ॥২৪॥ 

নেতি। অঙ্্রনেন রঙ্গণে তু যুধিষ্টিরগ্রহণম্সস্টবঘেবেতি ভাব ॥২০| 

নহীতি। পার্থোহজ্বীন; | এত পার্থনিধানে যুধিষ্ঠির গহণষ্। নামপয়াসি ন শক্কোছি ১০১ 
অস"শয়গিতি | অভমেব পূর্বে। খরুষশ্ত সঃ। তথাপি স তরুন", অহন্থ বৃদ্ধ সুরা 

স্তপশরণান্ধশৈযুক্তঃ একাবনগত: যুরিষ্টিররক্ষার্থমেক গ্রতা প্রাপু; ॥২১। 

অপ্খাণীতি। অমধিতে। জাতক্রোধঃ | নামরধামি তং সনি খবিচিরং ধা, 

একোমি ॥২৩। 

সইতি। সপাথশ্, অপক্রমাতাণ স্থানান্তর নীঘতাম্ 1১৪ 

দ্রাণ বলিলেন--“রাজ! | মহাবীর অর্জন যদি দ্ধ যুপিষ্ির্কে রক্ষা ন। 

করেন, তবে ঘুধিষ্ঠিরকে বশে আনা হইয়াছে বলিয়াই মনে কর ॥২০। 
কারণ, বস! ইন্দ্রের সহিত দেবাস্থরেরাঁও যুদ্ধে অজ্জ্নের সন্মখে যাইতে 

সমর্থ হন না। সুতরাং অজ্র্নের নিকটে আমি যুধিষ্টিরকে গ্রহণ করিতে সমখ 
হইব না ॥১১।॥ 

অজুঁন আমার শিষ্য এবং অস্ত্রশিক্ষায় আমি তাহার গুরু, এ বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নাই । তথাপি সে, যুবক, পুণ্যবান্ ও যুধিচ্টিররক্ষায় একা গ্রচিত্ত ॥১১। 

বিশেষতঃ সে, আবার ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট হইতে নানাবিধ অস্ত্র ল 

করিয়াছে; তা'র পর আবার তোমার উপরে জাতক্রোধ হইয়। পা 
অতএব তাহার নিকটে যুধিষ্টিরকে ধরিতে পারিব না ॥২৩। 

(২, ).. 'পালমত্যজ্বনে 1যুধি "পি বা বর|। (২১).-প্রভজ্জাতমতস্তাত! : পি, 

ন তস্মাদ্ব্ষয়ান্যহম__নি। (২২) -.তরুণঃ স্থৃকৃতী যুক্তঃ নি। (২৩). নুন ঢু 

বাপ্তবান্.'নি। 
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গ্রহণে হি জয়স্তস্ত ন বধে পুরুষর্ষভ ! | 
এতেন চাপুযুপায়েন গ্রহণং সমূপৈয়াতি ॥২৫ 
অহ্ং গৃহীত্ব। রাজানং সত্যধম্মপরায়ণমূ । 

অনয়িষঘামি তে রাজন! বশমদ্য ন সংশয়? ॥২৬| 

যদি স্থান্তিতি সংগ্রামে মৃহূর্তমপি মেইগ্রতঃ | 
অপনীতে নরব্যাস্রে কুন্তীপুত্রে ধনঞ্জয়ে ॥২৭॥ (বুগকম্) 
ফান্তনস্ত সমীপে তু নহি শক্যে। যুধিষ্ঠিরঃ | 
গ্রহীতুং সমরে রাজন্! সেন্দ্রপি সুরাস্তরৈ: ॥২৮| 

সঞ্পয় উবাচ। 
সান্তরন্ত গ্রতিজ্ঞাতে রাজ্ঞে। দ্ৌণেন নিগ্রহে। 
গৃহীতং তমমন্যন্ত তব পুত্রাঃ হুবালিশা? ॥২৯॥ 

ত। এতেন পাথাপসারণাত্মকেন। সমুপৈষ্যতি যুবিষ্টির ইতি বে: ॥১৭। 
অহমিতি | আনিযাঘি আনেঘামি। স্থান্ততি সুধিষ্টিব ইতি তাংপধাম্ 1২৮২৭ 

এক্রেনন্যা জমা ্থং অবণ। সমর্থঘিতূৎ পুনরাহ ফাল্টিনশ্তেতি। কান্বন্যাজ্ই্নল্ত ॥২৮। 
দেতি। আমর, মচ্ছিদ্রম্ রাজ্ে। যুণিষিরশ্ত । স্থবালিশাঃ তদন্থরস্যাবিজ্ঞানাদতীব 

৮৮71 এতেশাচান্যস্ত(শি পাগুবপঙ্গপাভঃ সুচিতঃ ॥২আ। 

অতএব যে উপায়ে পার, অজুনকে আমার যুদ্ধ হইঈতে অপসারিত কর। 
নপব আভ্ুনিকে অপসারিত করিলে, তুমি ঘুধিষ্টিরাকে জয় করিয়াছ (বলিয়া 

নে কব) ॥২৬। 

গৃকষশ্রেষ্ঠ! যৃপিষ্টিরকে ধরিতে পারিলেই তোমার জয় হবে, কিন্তু বধ 
বললে হব না (ইহা ঠিক্)। অথ চ এই উপায়ে তিনি ধৃত হইবেন ॥১৫। 

বজা? কুন্তীনন্পন নরশ্রেষ্ঠ অভুন অপসারিত হইলে পর যুধিষ্টির যদি 

বঙ্ধে আনার মম্ম,থে মুন্র্তকালও থাকেন, বে আমি সেই সত্যদর্মপরায়ণ 
এভাকে আগ্ঘঈ তোমার বশে আনয়ন করিব, এবিবয়ে কৌন সন্দেহ 
নাত ১৬--৯৭| 

রাজা! ইন্দের সহিত দেবান্ুরেরাও যুদ্ধে অর্জনের নিকটে যুধিষ্টিরকে 
হণ করিতে সমর্থ হন নাঃ ॥১৮। 

স্তয় বলিলেন-_-“মহারাজ! দ্রোণ ফাক্ রাখিয়। যুধিষ্ঠিরকে ধরার 
এতিজ্ঞা করিলে, আপনার অভিমূর্খ পুত্রের তাহাকে ধৃত বলিয়া মনে 
প।রালেশ ॥১৯॥ 

1১০)"*অনেনৈবাক্ৰাপারেন গ্রহণ” মমুপৈয়সি-নি। (২৮) ফাণ্ুনস্ত সমক্ষ্ -পি। 



মহাভারতে দ্রোণ-- 

ওবেষেষু সাপেক্ষং দ্রোণং জানাতি তে 

ততঃ প্রতিজ্ঞান্থ্র্্যার্থ, স মন্ত্র! বহুলীকৃতঃ ॥৩০| 
ততে। ছুর্োধনেনাপি গ্রহণং পাঁগুবস্তা তৎ। 
সা সর্বেবু জুঘোষিতমরিন্দম ! ॥৩১।॥ 

ইতি মহাভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাঁং দ্রোণপর্বি 

দোণ। ক দ্রোণবরদানে দশমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| *% 
6 9৫2 

একাদশোহধ্যায়ই | 
9৩ ০০০ ০ ------ 

সঞ্জয় উবাচ। 
ততস্তে সৈনিকাঃ শ্রুত্ব। তং যুধিষ্ঠিরনি গ্রহম্। 
সিংহনাদরবা শ্চক্ুর্বাণশঙ্খরবৈঃ মহ ॥১। 

পাঙবেঘেঘিতি। অপেক্ষা পঙ্গপাতেন সহেতি সাপেক্ষক্মূ। ভতে। ডুম্যোপনে 
পুর্রগণ£ পর দুষ্যোপনন্য পৃথগতিধানাঘ। 

চু গ্রহণমন্থণা, বনুপীকতঃ প্রচারিত | 

প্রতিজ্ঞ পালঘ্যাতীতি ভাবঃ ॥৩০| 

প্রতিজ্ঞাষাঃ স্ৈঘাথ দট জাম, সু সঙ্ছে। যুদি? 

তন্সস্থপ্রচাবে মিধাবাদিহভঘাদবন্ঞামেৰ ছোণিছ' 

তত ইতি । পাগুবন্ত প্রাধান্যাদ্যুধিষ্টিস্ত | জঘোধিতমতিখদেন প্রচারিতম্ ॥৩১। 

ইতি মহামহেপাধ্যার-ভারত।চাষ্য-শহবিদাসসিদ্ধা স্থবাগীশভট তে গভাঁভব ৩ 

টাকার, ারতকৌণুদীসঘাথ্যায়া, দোনপর্বণি দ্রোখাতিষেকে পলমোহপা[ঘ 051 
১৯৮) 

তত ইতি। মিহনাঁদ। ইব রবাস্তান্ ॥১। 

কিন্ত আপনার পুত্রের দ্রোণকে পাগুবগণের পক্ষপাতী বলিয়। জানিতেন। 
সুতরাং তাহারা সেই দ্রোণপ্রতিজ্ঞার স্থায়িত সম্পাদন করিবার জন্য সেই 

মন্ত্রণাটাকে প্রচারিত করিলেন ॥৩০। 

অরিন্দম! তাহার পর স্বয়ং দুধ্যোধনও যুধিষ্ঠিরকে ধরিবাঁর সেই প্রতি 
স্মন্ত সৈন্যের নিকটে বিশেষভাবে ঘোষণ। করিলেন? ॥৩১। 

*.. “-.একাদশোহ্ধ্যার়ঃ। ব, “"ঘাদশোহ্ধ্যায় ব| র|নি। (১) 'ান্রে ও 

প্রতিজ্ঞাতে রাঁজ্ঞো জৌপেন নিগ্রহে ইতি পাদছয়ং প্রথম এবাপিকম্ বাব নি,-- চক্রবাও 

শবাণ্চ কৎসশহব। নি। 



পর্ববণি একাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

তচ্চ সর্ববং যথান্যায়ং ধন্মরাজেন ভারত ! | 

আপ্তৈশ্চারৈঃ পরিজ্ঞাতং ভারদ্বাজচিকীধিতম্ ॥২। 
ততঃ সর্ববান্ সমানীষ্য ভ্রাতুনন্যাংস্চ সর্বশঃ | 

অব্রবীদ্ধন্রীজন্তু ধনগ্জীয়মিদং বচঃ ॥৩| 

শ্রুতং তে পুরুষব্যাপ্র ! দ্রোণস্তাছ্য চিকীধিতম্ | 
বথা তন্ন ভবেৎ সত্যং তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥৪| 

সান্তরং হি প্রতিজ্ঞাতং দ্রোণেনামিত্রকর্ষণ ! | 

তচ্চান্তরং মহেম্বাস ! ত্বয়ি তেন সমাহিতম্ ॥৫॥ 

তত্মদ্ধ মহাবাহে।! বুধ্যস্ব মদনন্তরমূ । 

বথা ছুষ্যো ধন? কামং নেমং দ্রোণাদবাপ্রয়াহ ॥৬॥ 

/ তে 

হপিতি। আপৈবিগসৈ১ চারৈগুঠপুকযৈ, ভারদ্বাজচ্িকীসিহ ডোনেন বকিমিষ্টম্ 1১ 
তত ইতি | অন্ঠান্ প্রধানপুরুযান, সর্ধবশঃ সর্দান্ ॥৩ 

এহমিতি | চিকীহিতৎ কর্ত খিষ্টম। ভাবে ভপ্রভ/য়ঃ ॥১| 

সাদব্মিতি। সান্থর” সচ্ছিদম্। অশ্ব ছিদ্রমূ। সমাহিত গ্রাপিতম॥৫। 

তি মদনদবত ঘমাব্যববানত যথা শ্যান্তথ! | কামমভীষ্ট মম নিগুহম্ ॥% 

সঞ্জর বলিলেন-এমহারাজ ! তাহার পর সেই কৌরবসৈন্তেরা সেই 

খবিচিবনিগ্রহেব সংবাদ শুনিয়া বাণ ও শঙ্খধ্বনির সহিত সিংহনাদ করিয়। 

উঠিল ॥১॥ 

ভরভনন্দন ! ও দিকে যুধিষ্ঠির বিশ্বস্ত গুপ্তচরদ্বারা দ্রোণের সেই অভিপ্রেত 
'পধয় সমস্তই যথানিয়মে অবগত হইলেন ॥১॥ 

তদনন্থর তিনি সকল ভ্রাতাকে এবং অন্য সকলকে আনাইয়া অজনকে এই 

₹থ। বলিলেন ॥৩॥ 

'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি আজ দ্রোণের অভিপ্রেভ বিষয় শুনিয়াছ ত? যাহাতে 
তাহা সতা না হইতে পারে, সেইরূপ নীতি বিধান কর ॥8॥ 

শক্রবিজয়ী মহাধনুদ্ধর ! ডোণ একটু ফাক রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন 
এবং সে ফাক্টুকু আবার তিনি তোমার উপরে রাখিয়াছেন ॥৫॥ 

অতএব মহ।বানু! ভুমি আজ আমার নিকটে থাকিয়! যুদ্ধ কর; যাহাতে 

ছধোধন দ্রোণের নিকট হইতে এই অভীষ্ট বিষয় লাভ ন। করে' ॥৬| 

(৯) তত্ত, সর্বম্...আপ্রৈরাশু পরিজ্ঞাতম্..পি বাব রা। (6). ফ্রোণেনামিত্রঘাতিন। 
'শি। (১) সত্বমগ্ত'.পি ব| ব, তদনম্থরম পি। 



১৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অঙ্্ন উবাচ। 
বথা মে ন বধঃ কার্য আচার্্যস্ত কথঞ্চন। 

তথ| তব পরিত্যাগে ন মে রাজংশ্চিকীধিতঃ ॥৭॥ 

আপ্যেব পাগুব! প্রাণানুৎহ্জেয়মহং ঘুধি | 

গ্রতীপো নাহুমাচার্য্যে ত্বাং বা জ্াাং কথঞ্চন ॥৮॥ 

ত্বাং নিগৃহ্াাহবে রাঁজন্! ধার্ভরাষ্ত্রো৷ বমিচ্ছতি। 
নস তংজাবলোকেহশ্মিন কামং প্রাপ্তা কথঞ্চন ॥ঈ॥ 

প্রপতেদ্দ্যো; সনক্ষত্রা পৃথিবী শকলীভবেৎ। 
ন তাং ড্রোণে! নিগৃহীয়াজ্জীবমানে মঘ্তি প্রবম্ ॥১০। 

বদি তশ্ত রণে সান্যং কুরুতে বজভূৎ স্বয়ম্। 

বিষুর্বা সহিতে। দেবৈর্ন ত্বাং প্রাপ্যত্যসৌ মৃধে ॥১১। 

যথেতি। পুবর মে মম পরত্র দে মব1। চিকীবিতঃ কমি; ॥৭| 

পাগুব! অহৃং খুবি প্রাণানপি উতর ভাজেবমেব, তথাপি অহম্ 

আ।চাবয প্োবং প্রতি, গ্রতীপ: গ্রহারেণ প্রতিকুলে। ন ভবেধম্ত জং ব। কথঞ্চন ন জহ।' 

তাছিবন্ ॥৮| 

এামিতি | কাম প্ুনদূযিতজরবপমভী্ম্, প্রাগ। প্পযাতি ॥৯। 

প্রপতেগিতি | গোৌবাকীশম্। শকনীভবেজ খণ্তীভবেহ। জীবমানে জীবতি 0১ 

২দাতি। সা? শাহাধাম। অআাথে মুনিমু কড়োহধদ এছ ইতি বুশ উত্তম্ ॥১১। 

অন্ন বলিলেন রাজা! আচাধ্যকে বধ করা যেমন আমর কোন 

গ্রকারেই কন্তব্য নহে, তেমন আপনাকে পরিতা।গ কর।ও আমার কোন 

গ্রকারেই অভীষ্ট নহে ॥৭॥ 

পাগুব! আমি যুদ্ধে প্রাণও ভাগ করিব? কিন্ত কোন প্রকারেই দ্রেণের 
প্রতিকূল হঈটব না, কিংবা আপনাকে পরিত্যগ করিব না ॥৮। 

অতএব রাজ।! ছুধ্যেধন যুদ্ধে আপনাকে নিগৃহীত করিয়া যাঁতা ইচ্ছা 

করিতেছে, তাহ। সে এই পৃথিবীতে কোন প্রকারেই পাইবে ন। ॥৯॥ 

নক্ষত্রের সহিত আকাশ পড়িয়া যাইবে, কিংবা পুথিবী খণ্ড খণ্ড হইবে 

তথাপি আমি জীবিত থাকিতে নিশ্চয়ই দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত করিতে 

পারিবেন না ॥১০| 

সমস্ত দেবগণের সহিত স্বয়ং ইন্দ্র কিংবা বিষুঃও যদি যুদ্ধে দ্রেণের সাহায্য 
করেন, তথাপি তিনি যুদ্ধে আপনাকে ধরিতে সমর্থ হইবেন ন। ॥১১ 

(৭...আচাবান্ত কদাঁচন-..পি বাব রা। 



পর্বর্বণি একাদশোহধ্যায়ঃ। 

ময়ি জীবতি রাজেন্দ্র! ন ভয়ং কর্তভূমহসি। 

দ্রোণাঁদস্্রভৃতাং শ্রেষ্ঠাৎ সর্ধশস্ত্রভৃতাঁমপি ॥১২॥ 

অন্যচ্চ ক্রয়ীং রাজেন্দ্র! প্রতিজ্ঞ মম নিত্যদ] | 

ন স্মরাম্যনৃতাং বাঁচং ন শ্মরামি পরাঁজয়ম্। 
নস্সরামি প্রতিশ্রুত্য কিঞ্দপ্যনৃতম্ কৃতঘ্ ॥১৩॥ 

সপ্ভয় উবাচ। 

ততঃ শঙ্গাশ্চ ভেষ্যশ্চ মুদঙ্গ শ্চানকৈ? সহ । 
প্রাবাগ্যন্ত মহারাজ ! পাঞুবানাঁং নিবেশনে ॥১৪। 

সিংহনাদশ্চ সংজজ্ঞে পাগুবানাং মহাত্বনাম্। 

ধনুর্জ্যাতলশব্দশ্চ গগনস্পুক্ স্থভৈরবঃ ॥১৫। 
তৎ শ্রুত্বা শশ্বনির্ধোষং পাঁগুবস্ত মভৌজসঃ 

তদীয়েম্বপ্যনীকেধু বাঁদিত্রীণ্যভিজদ্বিরে ॥১৬॥ 

মনীতি। দুবে ক্ষেপেণ বধসাধনমন্্র বাণাদি, অন্ত ক্ষেপণে ইতি খাতর্ধাতিসাবাহ। 
সন্মিনৌ হিংসাসাধনন্ শু শলাদি, “শঙ্কু হিংসায়াম” ইতি ধাত্বার্থবশাদিতাপুনরন্তি: 1১৯ 

অন্যাদিতি। বাচমুক্রামিতি শেষঃ। অত আশ্বসিহীতি ভাবঃ | মট্পাদোহম শ্লোক ॥১৩। 
তত ইতি । নিবেশনে শিবিবে ॥১৪| 
সিংহেতি | পনতবাং জা গুণাঃ তলানি হন্তাবাপাশ্চ তেষাঁং শব্দ; ১৫| 

তখিতি। অনীকেধু সৈন্তেম, বাঁদত্রাণি বাগ্ঠানি, অঠিজগ্সিরে বাদিতানি ॥১%। 

অতএব রাজশ্রেষ্ঠ! আমি জীবিত থাকিতে আপনি__সমস্ত অস্রধারী ব| 

শদ্বধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণ ভইঈতে ভয় করিতে পারেন না ॥১১॥ 

বাস]! আমি আর এক কথা বলিতেছি; আমার প্রতিজ্ঞ চিরক।ল অঙ্ষপ্ 

থাকে এবং আমি মিথা। কথ। বলিয়াছি এরূপ মনে পড়ে না, আমার পরাজয় 

হইয়াছে ইহ স্মরণ হয় না, কিংবা আমি কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়া তা! 

নিথা। করিয়াছি এরূপও মনে পড়ে না? ॥১৩। 

সঞ্জয় বলিলেন-_-মহাঁরাজ ! তাহার পর পাণুবশিবিরে আনকের সহিত 
শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল ॥১৪॥ 

এবং মহাস্বী পাগুবগণের শিবিরে সিংহনাদ ও আকাশস্পর্শী অতিভয়ঙ্কর 
ধনুষ্টস্বার হইতে থাকিল ॥১৫। 

মহারাজ! মহাতেজা পাগ্ডবপক্ষের সেই শঙ্ঘধ্বনি প্রভৃতি শুনিয়া আপনাব 
সৈশ্তমধ্যেও বাগ্ঠকারেরা বাগ্ঠ বাজাইতে লাগিল ॥১৬। 

(১৩)-*প্রতিজ্ঞাং মম নিশ্চলাম্...প্রতিশ্রুত্য বিস্বত্য মনসাহরুতম্ননি। (১৯) শক। 
আস্ত নির্ধোষম্...নি। 

ক 



৯৬ মহাভারতে ড্রোণ- 

ততো। ব্যুটান্যনাকানি তব তেষাঞ্চ ভারত !| 
শনৈরুপেয়ুরন্যোন্যং ঘোংস্তমানানি সংযুগে ॥১৭॥ 
ততঃ প্রবরৃতে যুদ্ধ তুমূলং লোমহর্ষণমূ। 

পাগুবানাং কুরূণাঞ্চ দ্রোণপাঞ্চাল্যয়োরপি ॥১৮। 

ঘতমানাঃ প্রমত্রেন ছ্রোণানীকবিনীশনে | 

ন শেকুঃ স্থ্তীয়। যুদ্ধে মর দ্রোণেন এ ॥১৯। 

তথৈব তব পুত্রস্ত রথোদারাঃ প্রহারিণঃ 

ন শেকুঃ পাগুবীং সেনাং রগ কিনা 1 ॥২০| 

আন্তাৎ তে স্তিমিতে সেনে রক্ষ্যমাণে পরম্পরম্। 

সম্প্রন্তপ্ডে যথা নক্তং বনরাজ্যো স্পুগ্পিতে ॥২১। 
ততো রুঝ্সরথে রাঁজনর্কেণেব বিরাজতা | 

বরূথিন। বিনিষ্পত্য ব্যচরৎ পৃতনামখে ॥২২। 

তত ইতি। বুঢ়াশি বাহরূপেন সন্নিবেশিতাশি ॥১৭। 
তত ইতি। পাঞ্চালো5ন্তর দৃষটছবান; 0১৮। 

যতেতি। যতমাণ। জমে । হি যম্মাহ ॥১৯| 

ভথেতি। রথোদার। মহাধথাঃ | পাগুবী, সেনা বিনাশগ্রিভমিতি শেষে 0১০ 

আস্থামিতি। সন্প্রন্থপে পরণপুষ্পাধিসঙ্কেচখাপিন্যো রি চ,বনর।াজো। বনশ্রোনো, 

নক্তং বারো যথ।। তথ| ছোণাঙ্গনাভ্যাৎ পরস্পর” রঙামাণে। তে সেনে, স্থিনিতে নিশ্লে 
আশ্কাম্॥২১| 

তত ইতি। রুক্সাবথো ফোণঃ | বরূখিন। রথেন, বিনিষ্পত্য মপ]াদ্বিনিগতা ॥২১। 

ভরতনন্দন! তাহার পর আপনার পক্ষের ও পাগবপক্ষের ক সৈন্যোর। 
যুদ্ধার্থী হইয়া ধীরে ধীরে পরস্পরাভিমুখে চলিল ॥১৭॥ 

তৎপরে পাগ্ডবগণ ও কৌরবগণের এবং দ্রোণ ও ধুষ্টদ্রায়ের তুমুল ও লোম- 
হর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল ॥১৮। 

জয়ে যত্রশীল স্বপ্তয়ের। বিশেষ যন্ত্র করিয়াও দ্রেণের সেম্ত বিনাশ করিতে 
সমর্থ হইল না। কারণ, তাহ। দ্রেণকর্তৃক রক্ষিত ছিল ॥১৯॥ 

আবার সেইরূপই আপনার পুত্রের প্রহারী মহাঁরথেরাও অজুনিরক্ষিত পাগ্ুব- 
সৈন্য বিনশি করিতে পারিলেন না ॥২০| 

ক্রমে রাত্রিতে যেমন পত্রপুষ্পসঙ্কোচযুক্ত ও পুষ্পসমন্থিত ছুইটা৷ বনশ্রেণী 
নিশ্চল থাকে, সেইরূপ পরস্পর স্থরক্ষিত সেই সেন। ছুইটা কিছু কাল নিশ্চল 

থাকিল ॥২১॥ 

শশা 



পর্বরণি একাদশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৭ 

তমুগ্ন্তং রথেনৈকমাশুকারিণমাহবে | 
অনেকমিব সন্ত্রাপান্মেনিরে পাতুস্ায়াঃ ॥২৩। 

তেন মৃক্ত। শরা ঘোরা বিচেকু সর্বতোদিশগ্ । 

ব্রাসয়ন্তো রনি । পাগুবেয়স্ত বাহিনীম্ ॥২৪।॥ 

মধ্যন্দিনমনু প্রাণ্ডে। গভস্তিশতসংরৃতঃ | 

যথ। দৃশ্যত ঘন্মণংশুস্তথা দ্রোণোহপাদৃশ্যত ॥১৫। 
ন চৈনং পাঁগুবেয়ানীং কশ্চিচ্ছরোতি ভারত ।। 

বাঞ্ষিতুং সমরে তুদ্ধ' মহেক্দ্রমিব দানবা; ॥২৬। 

মোহয়িতু। ততঃ সৈন্যং ভারদ্াজঃ প্রতাপবান্। 

ধুষ্টছ্যু্নবলং তং ব্যধমমিশিতৈঃ শরৈ? ॥২৭। 

হমিতি | উদ্ধান্, শকস আরাযোদরমানম্। আশ্রকাবিণং দ্রুত প্সেশিএম 1১৪ 

তেনেতি। তেন ছোনেন, মুত নিশিপাঃ 0২৪| 

যবোতি। গভধ্শিতসবৃত; কিরবসমূতবেষিতঃ | খন্মাংশ্। আযা৫10২৫। 
তি এন ফোম্। মেন দেবরাজম॥২আ 

মোকোত । ভারদাছে। দোশঃ। বাপমৎ বানাশযুৎ 1১৭॥ 

রাজ।! তদনন্তর ত্বর্ণরথ দ্রবণ স্র্যোর স্যার উজ্জল রথে নিজসৈম্যমধা 

চইতে নির্গত হইয়। সেই সৈন্যের সন্মরখে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৯১। 

ভ্রতান্ত্রক্ষেপী একক দেোণ রথারোহণে যুদ্ধে উপস্থিত হইলে, পাগুবগণ 'ও 

১এ্য়গণ ভয়ে তাহাকে যেন অনেক বলিয়া মনে করিতে ল।গিলেন ॥১৩| 
মহাগাজ! দ্বোণনিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বাণ সকল পাগুবসেনাকে বিত্রস্ত করিয়। 

স্মন্ত দিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥১৪। 

তখন মপ্যাহ্ুগত কিরণসমূহবেষ্টিত সূর্যকে যেমন দেখ। যায়, জ্োোণকে 

নন দেখা যাইতে থাকিল ॥১৫। 
ভরতনন্দন ! দানবের। যেমন যুদ্ধে ইন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত ও করিতে পারে 

“ই, সেইরূপ পাগুবপন্দের মধো কোন ব্যক্তিই দ্োণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 

পারে নাই ॥২৬। 

তাহার গর গ্রত।পশ|লী দ্রোণ পাগুবসৈম্তাকে মুগ্ধ করিয়। নিশিত বাণ- 

সমৃহদ্বার। সন্বর স্বর ধুষ্টছ্যয়ের সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ 

১৩) ত্মুগ্ভতত রথেনৈকম্.''পি। 

১৩ 



৯৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

স দিশ? সর্ববতে। রুদ্ধা সংরৃত্য খমজিদ্ধগৈঃ | 

পার্ধতো ঘত্র তত্রেব মন্দে পাণুবাহিনীঘ্ ॥২৮। 

ইতি ভ্রীমহাভারতে শতপাহক্্যাং সংহিতায়াং বৈয়সিক্যাং ড্রোণপর্কি 
ড্রোণাভিষেকে অজ্জব নকৃতযুধিষ্িরাশ্বাসনে একা দশোহধ্যারঃ ॥০| & 

০ 

দ্বাদশোহ্ধ্যায় | 
সপীপপ্পসপপপসপ শপ 0199. ০০৮৮০ 

০০ 

সঞ্জয় উবাচি। 

ততঃ স প।বানীকে জনযন্ সমহদ্ুয়ন্ | 

ব্যচরৎ পৃতনাং দ্রোণো দহন্ কক্ষমিবানল? ॥১। 

নির্দহন্তমনাকানি সাক্ষাদগ্রিমিবোখিতম্। 

দুষ্ট রুক্সরথ ক্রদ্ধং সমকম্পন্ত স্গ্য়াঃ ॥২| 

সইতি। খঘাকাশম্ অসিষ্ষগৈথাণৈ। | পামতে| ধৃঈছাঃ | মমুদে মন্দাম/স 1৯৮] 

ইতি মভামভোপাপ্যাঘ-ভবতাচাবা- ৬৪ ন্থবা? রি [ভট্াচানাবিরচিতানাং এভাভারত- 

টাকায় ভারতকৌমাদীসমাখাযাধা” দোণপবণি ফোণখভিমেকে একাদশোঙ্বায়ত ॥০| 
(৩০ বি 2 

তত ইতি। পাগুবানামনীকে সৈনে । পৃতনাৎ পাগুবসেনাম্। কঙ্ছ” ভখর।শিষ্ ॥১) 
শিদ্দহপ্রামতি | রা্সরথ, স্বণময়বথণ জোণম্ ॥১। 

এবং তিনি বাণসমূৃহদ্বার। সমস্ত দিক্ রুদ্ধ ও আকাশ আবৃত করিয়া যেখানে 

ৃষ্টত্যুয় ছিলেন, সেইখানে পাগুবসৈন্য মন্ীন করিতে থাকিলেন? ॥১৮। 

সঞ্জয় বলিলেন --তাহার পর দ্রোণ পাগুবসৈন্যের গুরুতর ভয় উৎপাঁদন 

করিয়া অগ্রি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করতঃ বিচরণ করে, সেইরূপ পাগুবসৈন্য দগ্ধ 

করতঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১। 

ক্রুদ্ধ দ্রোণকে উখিত সাক্ষাৎ অগ্নির হ্যায় পাগুবসৈম্ত দগ্ধ করিতে দেখিয়া 

স্গুয়ের কাপিতে লাগিল ॥২। 

ঈ দাদশোহ্ধ্যায়। বর) ১ ত্রয়োদশোহনায়ত বারা নি (১)-জ্নয়ংস্তরমূলং 

[হ." পিব। 
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সততং কুধ্যতঃ সংখ্যে ধনুষোইন্যাশুকারিণ! | 

জ্যাঘোষঃ শুশ্রুবেহত্যর্থং বিস্ক,জিতমিবাশনে? ॥৩| 

রথিন? সাদিনশ্চৈৰ নাগানশ্বান্ পদাতিনঃ | 
রৌডা! হস্তবত। মুক্তাঃ সংস্ৃদন্তি স্ব মায়কাঃ ॥8| 

নানছ্ধমানঃ পর্জন্যঃ সানিলঃ শুচিসংক্ষয়ে | 

ভশ্মবর্ধমিবাঁবর্ষৎ পরেষামাবহদ্য়মূ ॥৫| 

বিচরন্ মস তদ। রাজন! সেনা সংক্ষোভয়ন্ প্রভু । 

বদ্ধযামীন সন্্রাসং শাত্রবাণামমানুষম্ ॥। 

তশ্ত বিছ্যুদিবাভরেধু চাপং 8 | 
ভ্রাজমানং রথে তশ্মিন্ দৃশ্যতে স্ম মহাভয়ন্ ॥৭| 

স বীর? সত্যবান্ প্রাজ্জে। ধম্মনিতা? সদা পুনঃ। 
যগান্তকীলবদ্ঘোরাং রৌদ্রাং প্রাবর্তয়ন্নদীম্ ॥৮। 

৮হতগিত। সতত; শ্বখর ইতি সঙ্বন্ধঃ। বিশ্কছিত নিশ্পেধরশিঃ | 

এবিন ইতি সাদিনোহঙখ্বারোহিণঃ নাগান্ গছান্। হস্থবত! লণুতেন োখেন॥৭। 
এানফোতি | শ্ুচিন'শবে গ্রাক্গাব্সানে, নানগ্যমানঃ পুনঃ প্রনমধন্ গজন্, মাণিপত সবাযুত 

পলণো। মেঘ, অশাব্ষত করকাব্ধমিব, দোণে| বাণব্ধমত অবর্মহ আকাবো ও, পবেদা শণাম। 
২ম, আবহৃৎ অন্ন্ধষ্টঠ 0৫). 

পঠবনিভি। প্র এন্পপ্রযোগধঙ্গে! পণ || 
হাতি | অধেধু মেখেন।] হেখপরিদ্বভং স্বণশোভিতম্ ॥গ| 
৮ ইতি । সদো1:1 ঘোবা; মহতীম রৌধা ভীমবম্॥৮। 
রগ প্রুদ্ধ ও দ্রুত স্রক্দেগী দ্রোণের ধন্তর গুণধ্বনি, বজপাতশবের ঠায় 

পাঙ্গনে অনবরত শুন। যাইতে থাকিল ॥৩। 

লঘহস্ত দ্রেণকর্তক নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বাণ সকল রথী, অশ্বানোহী, পদাতি, 
ই &া & আন্গদিগকে মন্ধন করিতে লাগিল ॥8| 

বধানাালে অনবরত গঞ্জনকারী ও বায়ুযুক্ত মেঘ যেমন শিলা বধণ করে, 
পণ তেমন বাণবর্ধণ এবং শক্রপক্ষের ভয়োৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥৫॥ 

রাজ|! অন্ত্প্রয়োগদক্ষ দ্রোণ তখন বিপক্ষসৈন্যকে ক্ষব্দ করতঃ বিচরণ 
“'রিতে থাকিয়া শক্রপক্ষের অলৌকিক ভয় বৃদ্ধি করিলেন ॥৬| 

মেঘের উপরে বিছ্যতের ন্যায় দ্রোণের সেই রথে তাহার ন্ব্থথচিত ধন্ু- 
নাকে দেখ যাইতে লাগিল ॥৭ 
০00. সতত কম্যত: স'খ্যে বা ব। 6) " প্রবৃদ্ধ: শুচিসা্য়ে নি (9) বিচবন 
পা সরা: তি | 



১০০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অমর্ধবেগপ্রভবাং জ্রব্যাদগণসঙ্কুলাম্ | 

বলৌঘৈঃ সর্বতঃ পূর্ণাং ধ্বজরৃক্ষাপহারিণীম্ ॥৯ 

শে।ণিতোদাং রথাবর্তাং হস্ত্যশ্বর তরো ধসম্ 

কবচোৎপলসংধুক্তাং মাংসপঙ্কসমাকুলাম্ ॥১০॥ 

মেদোমজ্জাম্থিসিকতামুষ্ীষচয়ফেনিলাম্ । 

সংগ্রামজলদা পুণণীং প্রাসমতস্তসম।কুলাঘ্ ॥১১। 

নরনাগাশ্বকলিলাং শরবেগৌঘবাহিনীম্। 
পরীরদা রুসংদটটাং রথকচ্ছপমক্কুলান্ ॥১২॥ 

উভ্তমাঙ্গৈঃ পঙ্কজিনীৎ নিস্ক্িংখঝষসন্কুলাঘ্। 

রথনাগহ্রদোপেতাং নানভিরণভূষিত।ম্ ॥১৩॥ 

মহরথশতাবর্ভাং ভূমিরেণুন্মিমালিনাম্। 
মহাবীধ্যবতাং সংখ্যে স্থতরং তারুছুত্তরা মূ ॥১৪। 

শ্রীরশতসংবাধাঁং গৃথ্তকঙ্কনিষেবিতা্। 

মহারথসহআণি নয়ন্তীং ঘমসাদনম্ ॥১৫॥ 

অথৈকাদশতি শ্লোকৈঃ কুপকেন তাছের নধীত বর্ণধতি | অসমেতি | অত্র সাড়শামৃতনীদদ 
অসামগ্কৎ পুনবর্তি দূষণঞ্চাযছাং সহশীম্। জলন্তেব অনয জেন বেগেন প্রভবতী তি 

তাম্ এবাদানা। দংখভো জিনা শুগাপাদীনাত গণেন সঙ্গলাত ঝাপ্াম্। বলোৌঘৈঃ সৈন্যসমহে 

কাকসমভৈন্চ সব্বতঃ পুণাম পাজ। এব বৃশ্ান্তানপহরভীতি তাম্। শোণিতাশি রজানেন 

১ + কপ 

উকনি জপানি বঙ্গাঙ্কাম। রথ এব আবন্। জপভ্রমনো য্গ।খাম্। শ্িভিরখৈশ্চ কুতান 

রে|ধাসি তীরাণি যঙ্জান্তাম। কবচাণ্েব উৎ্পলাশি তৈঃ সামুঞাম্ মাণ্মান্ের পদ্কাঃ কদ্দম। 

২ সমাকুল। ব্যাপাম্। মেদোমজ্জাস্বীন্তেব সিকত। বালুক। যন্তাাম্, উঞ্ীষানাস চদেশ 

মমহেন গেনিলাং ফেণবতীম্। সাগ্রাম। এব জলদ| মেঘাসৈবাপুণাম্, গ্রাস। পি এব 

কমে বীর, সত্যপরায়ণ, বিদ্বান এবং সবদ। ধম্মশি্ঠ দ্োণ প্রলয়কালেব 

স্থায় বিশাল ও ভয়ঙ্কর একটা নদী প্রবন্তিত করিলেন ॥৮। 

ন।জাশ্রে্ঠ রাজা ! সেই নদীটা জলবেগের ন্যায় ক্রোধবেগে জন্মিয়াছিল, 
মাংসভোজী এ্রাণীরা সেটাকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, কাকসমূহের হায় সৈম্সসমৃহে 

সেটা সকল দিকে পূর্ণ ছিল, ব্বজরপ বৃক্ষ সকল হরণ করিতেছিল, রক্ত ছিল 
তাহার জল, রথ ছিল আঁবর্ত (ঘোল।), হস্তী ও অশ্থের শরীর হইয়াছিল তীর, বন্ম 

ছিল উৎপল, মাংস ছিল কর্দম, মেদ মজ্জা ও অস্থি ছিল বালি, উফ্ধীষসমূহ ছিল 
(১০) কবচোড়পসংঘুন্তাম্মননি। (১১) উ্ীদববকেনিপম্ত পি) (১৩) উদ 

মাঙ্গেপণতঢাম্বি। 
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শুলব্যালসমাকীর্ণাং প্রাণিবাঁজিনিষেবিতাম্। 

ছিননচ্ছত্রমহাহংসাং মুকুটা গুজসেবিতাঁম্ ॥১৬।॥ 

চক্রকৃম্মীং গদানক্রাং শরক্ষুদ্রঝযাকুলা মৃ। 

বকণৃত্রশৃগালানাং ঘোরসংঘৈনিষেবিতাঁম্ ॥১৭। 

নিহতান্ প্রাঁণনঃ সংখ্যে দ্রোণেন বলিনা রণে। 
বহন্তীং পিতৃলোকায় শতশে। রাজসত্ম 1 ॥১৮। 
শরীরশতসংবাধাঁং কেশশৈবলশাদলাম্। 

নদাং প্রাবতযদ্্রাজন্! ভীরূণাং ভয়বদ্ধিনীদূ ॥১৯॥ (কুলকঘ্) 

৮২০1৯: সমাকুলাম্। নরৈঃ নাগৈণৈঃ অশৈশ্চ কশিলাং বাগ্রাম এর। এব বেগৌঘ। 
'বগবঞ্ঃ গ্রবাহাস্থান্ বহীতি তাম্। খ্রীরাণ্েব দারণি বৃষ্গাসৈঃ সাধ সমীচীনঘ্ট। মন্সাং 
1ম, বখ। এব কচ্চপা ৪: সম্গুলাম। উত্তমা্গৈঃ শিরোডি পঞ্চজিনী” পন্মবতী” সুখকপ- 

এম পানিতাথও নিশিতশাঃ খড়ন| এব ঝষ। মতন? তবু লা ব্যাথাম। রখ| নগ। গজ! 

“ব হদাত্রুপেভা যুন্ধাম। নানাভরণৈ: কুগুলাগিভিঃ ীরবৃঙ্গপুৈশ্চ ভূগিভাম। মং 
শান বরথনতমের আবন্ত। জলম্রমধে| মন্যাস্তাম্, ভমিরেণবে। ভত্তপধুলয় এব উন্মধ্রা- 
হা । 

৮, আল অঙ্গ] অন্তীতি তাম্। সংখো যুদ্ধে মহাবীধাবত।ম্, স্থখেন তীধাত ইতি স্তর 

৮ ভীকণাঞ্চ জনানা” দু্রাম্। শরীরণভৈঃ মাধ সঙ্গীম্। গুধৈঃ কঙৈশ্চ পঙ্গিভি- 
“দে বহামূ। মহারণসহআাণি, যমস্য সাদনং ভবণম্ নয় ্বীং গ্রবাতেণ প্রাপবন্ীম্। শগান্তের 

141 মপাঠছঃ সমাকীণাম্ত প্রানিভিঃ পণব্ভিরেব বাছিতি পতিতেরখৈনিষেবিত|ম্। 

৪ ছাপার এব মহান্ে। হাসা যঙগাণ ভাম্ মুঝুটান্ঠেব অগুজাঃ পঙিবিশেদাইৈঃ 

শাম) উঞ্াণোব কন্ম। যন্ত!ং তাম্ গদ| এব নক্রা জণ্দস্থবে। মন্তাৎ তম | শব] এন 

বশ, ঢি নদাটা যুদ্ধরূপ মেঘে পুর্ণ হইয়াছিল, কুন্তরূপ মৎস্তে বাপ্ত ছিল, 
এাঠব, হস্তী ও অশ্বে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে বাঁণরূপ বেগবান্ প্রবাহ চলিতেছিল, 
'পইর্নাগ বক্ষে ঘাট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেটা রথরূপ কচ্ছপে ব্যাপ্ু ছিল, 
তাহাতে বীরগণের মুখ ছিল পদ্ম, তরবারি ছিল মংস্ত, রথ ও হস্তী ছিল হৃদ, 
স নদাটা নান। অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল, তাহাতে বিশাল রথ সকল ছিল আবর্তব 
'গল।), ধুলিরাশি ছিল তরঙ্গমালা, অতান্ত বলবান্ যোদ্ধার! তাহা অনায়াসে 

ঃগার্ণ হইতেছিলেন, কিন্তু ভীরু লোকেরা কষ্টে গার হইঈতেছিল, সে নদীট। 
“৩ শত শরারে ব্যাপ্ত ছিল, গৃর্ধ ও কম্পক্ষিগণে পুর্ণ ছিল, সহজ সহস্র মহ।- 
"ক যমালয়ে লইয়। যাইতেছিল, শুলরূপ সপে ব্যাপ্ত ছিল, তাহাতে প্রাণবান্ 
+গগণ পড়িয়াছিল, ছিন্ন ছত্রম্বরূপ মহাহংসগণ অবস্থান করিতেছিল, মুকুর্রূপ 

শপ 

শব 

রঙ 

১৯) শুবব্যা পমমাকীর্ণাম্-পি, ছিমত্রমহাহসাম্. নি। 



১৫ ২ মহাভারতে দ্রোণ টা 

তং জয়ন্তমনীকাঁনি তানি তানি মহারথমৃ। 
সর্বতোহভ্যদ্রবন্ দ্রোণং যুধিষ্টিরপুরোগমাঃ ॥২০॥ 

নভিদ্রবতঃ শ্ররাংস্তাবকা দৃটবিক্রমাঃ। 

সর্বতঃ প্রত্যগৃতন্ত তদভূডোমহ্ষণম্ ॥২১। 

শতমাঘন্ত শকুনিঃ ঘহদেবং সমাদ্রবৎ | 

সনিয়ন্ত ধরজরথং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শারৈঃ ॥২২। 
তল্য মাররীশতঃ কেতু ধনুঃ সুতং হয়ানপি | 
নাতিত্রুদ্ধ; শারৈশ্ছিত্ব। ষষ্ট্যা বিব্যাধ সৌবলম্ ॥২৩। 

পা 

তা 

ক্লু! ঝথ। মতশ্যান্থৈবানুপা' বাপ্াম্। বকগৃধশুগালানাং ঘোরসংঘৈ ভীষণসমুতৈনিষেবিতাথ। 

ভে রাজপওম! সমাক্ খ্যারতে সি হনে।চযত হতি সংখ্যস্থন্মিন্ বরণে বণিন। ড্রোদেন 

নিভঙান শতশঃ £ বি, ননঃ পিতলোকার বহন্তীম। হে রাছন্! এরীরশতস"বাধাম্ কেশ। এএ 

খেবল1৮$ শাথল।য হ ৰ 

ন্ পি 

ভবিদ্বণীম্, ভীকণ।” ভদবদ্িশীঞ্চ নধীম্, গ্রাবন্ধমৎ উদপাদথৎ দোণ ইহ 

শেন 1৯-১ল] 

*নতি। আনীকাশি পাগুবসৈল্গানি | অভ্াপ্রবন আভ্যবাবন ॥১০। 
তানিতি। তাববা২পশীদখোদ্ধারঃ | তদ্যুদ্ধম্ 0১১। 

এতেতি। শত বিবিবা খা বস্তা সঃ) শিখনু| বঘচলদিতা। সাবখিঃ॥৯১। 
তক্গেতি। লিভ পাম্ সত যাবধিম ভান মঙখান্। শৌবল' খকনিম্ 1১৩| 

(1 

পর্দী চলিতেছিল, ৮প্র ছিল তাহার কচ্ছপ, গদা ছিল জলজন্ত, বাণ ৭ ছিল গগ মদ 
মংস্থ, ভয়ঙ্কর বৰ গৃর্র ও শ্রগালগণ বিচরণ করিতেছিল, বলবান্ দ্রোণ যুদে 

যাহ।দিগকে বিনাশ করিতেছিলেন, তাহাদিগকে সেই নদীট। পিতুলে।কে লইয়। 
যাইতেছিল, শতশত শরীরে সে নদীট। পুর্ণ ছিল, কেশরূপ শৈবলে (সেওলাতে। 
সে নদীট। হপিদ্বণ হইয়াছিল এবং ভীরুলোকদের ভয় বৃদ্ধি করিতেছিল ; দো 
উক্তপ্দপ একটা রক্তের নদী প্রবন্তিত করিয়াছিলেন ॥৯ --১৯। 

মহারথ ্রোথ সেই সেই পাগওবটৈন্য জয় করিতে লাগিলে, যুিষ্টিরপ্রভৃতি 
যেদ্ধাবা সকল দিক্ হইতে দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২০॥ 

সেই বারের! দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলে, দৃটবিক্রমশীলী আপনার পক্ষের 
যোদ্ধা র। তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তখন সেই যুদ্ধ রোমহর্ণভাবে হইতে 
লাগিল ॥২১॥ 

নানা প্রকার মায়াশালী শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবিত হইলেন এব. 
নিশিত শরসমূহদ।র| সহদেবের রথ, সারথি ও ধ্বজটাকে বিদ্ধ করিলেন ॥২২॥ 

(২) তঙ্জয়ন্থমনীকানি ব| বরানি। 



পর্ববণি ঘাদশে হিধ্যায়ও | ১০৩ 

সৌবলম্ত গদাং গৃষ্থ প্রচন্বন্দ রথোভমাহ | 
স তশ্য গদয়া রাজন! রথাৎ সুতমপাতয়ৎ ॥২৪॥ 

ততস্তৌ৷ বিরথো রাঁজন্! গদাহস্তো মহাঁবলৌ | 

চিক্রীড়তু রণে শুরো সশৃঙ্গাবিব পর্বাতৌ ॥২৫॥ 
দ্রোণ? পাঞ্চালরাজানং বিদ্ধা দশভিরাশুগৈ; | 

বছুনন্যংশ্চ সমরে সমং বিব্যাব সায়কে? ॥১৬| 
বিবিংশতিং ভীমমেনে। বিংশত্য। নিশিতৈ? শরৈ। 
বিদ্ধা নাকম্পয়দ্বীরন্তদন্ভূতমিবাভবৎ 1১৭| 

বিবিংশতিশ্চ সহসা ব্যশ্বসূতশর।সনথ্ | 

ভীম” চক্রে মহারাজ ! ততঃ সৈন্যা ম্যপুজযন্ ॥২৮| 

বল ইতি । গুহ গৃহীস্বা, প্রচ্ষন্দ অবতত!র ॥২১। 
তু ইতি। সশূর্গ।বিবেত্যনেন গদাদরশ্ শূঙ্গতুলা হং পাশিতম ॥১৫। 

| পারধালরাজাণ* ভ্রপদম্। আদন্বহাভাব আবঃ। সম যুগপহ 1২৬| 

বিএতিসিটি। অহাবারেণ সাধারণ উর দুতসিতি হান ॥১৭| 

বিবিশতিরিতি। বিগতানি অস্বাঃ সৃতঃ সারথি; শরামনহ ধন্টন্চ ঘলা তম্ ॥১৮। 

খন সহদেবও অনধিক ক্রুদ্ধ হইয়া বাণদ্বার। শকনির ধবজ, ধন্ত, সারথি ও 

হশ্ব গুলিকে ছেদন করিয়া! ষাটটা বাণদ্বারা শকুনিকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৩। 

রাঙ্গা! পরে শকুনি গদা ধারণপুবক উত্তম রথ হইতে অবতরণ করিয়া 
ই গদাদ্বারা সহদেবের সারথিকে তাহার রথ তইতে নিপাতিত করিলেন ॥১৭॥ 

নাজ! তাহারপর রথশূন্য, গদাধারী, মহারথ ও বীর শকনি এবং সহদে 

শঙ্গযুন্ত, দুইটা পব্ৰতের হ্যায় সমরাঙ্গনে রণক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥১৫। 

এদিকে দ্রোণাচার্যা দশট। বাণদ্বার! দ্রপদরাজাকে বিদ্ধ করিয়া অন্য বতর 

পাণদ্ার| একদা অন্য বহু যোদ্ধাকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৬॥ 

পদকে মহাবীর ভীমসেন কুড়িটা সুধার বাণদ্বার। বিবিশেতিকে বিদ্ধ 

করিয়।ও কম্পিত করিতে পারিলেন না; তাহা যেন আছুত বলিয়া বোধ 

হল ॥১ ৭॥ 

মহারাজ! তখন বিবিংশতিও তৎক্ষণাৎ ভীমসেনের আশ্ব, সারথি ও ধনু 

“ছদন করিলেন; তাহার পর সৈন্যেরা তাহার সেই কার্যোর প্রশংসা 
করল ॥১৮॥ 

(২৪) গদাং গৃহীঙ শকুনিঃ-নি। (১৬) দ্রোণঃ পার্চালদায় [দম্ '?ি বহুতিস্থেন 

১ঠা্স্থং বিব্যাণ ততোহধিকৈ?_বা ব। 



১০৪ মহাভারতে দোঁণি- 

স তন্ন মম্বযে কীরঃ শত্রে।বিক্রমমাহবে | 

ততো ইস্ত গদয়! দান্তান্ হয়ান্ সর্বানপাতয়ৎ ॥২৯| 

হতাশ্বা স রথাদ্রাজন্! গুহ চম্ম মহাবলঃ । 

অভ্যয়াদ্বীমসেনন্ত মো! মভতমিব দ্বিপঘ্ ॥৩০| 

শল্যস্ত নকুলং বীরঃ স্বীয় প্রিয়মাত্বন: | 

বিব্যাধ প্রহসন্ বাঁণৈর্লালয়ন কোপয়মিব ॥৩১॥ 

নক ধবজং সুতমথো ধনুঃ | 

নিপাত্য নকুল? সংখ্যে শঙ্বং দঝো প্রতাপবান্ ॥৩২। 

ধুষ্টকেতুঃ রী? উর বহুবিধাঁন্ শরান্। 

কৃপং বিব্যাধ সপ্তত্য। ধ্বজঞ্চান্ত ভ্রিভিঃ শরৈ? ॥৩৩| 
তং কপ শরবর্ষেণ মহত সমবাঁরযৎ 

বিব্যাধ চ রণে বিপরো। সর |৩৪॥ 

সইতি। স ভীমসেনক, মমুষে সেহে | দান্থান্ শিক্ষিতান্, হঘান্ অঙ্বান্ ॥২৯। 
হতেতি। চন্মেত্যসেরপুপলক্ষণমূ। মহাবলো বিবিংশতিও। দিপৎ ভষ্গিনম্ ॥৩০। 

এলা ইতি | স্বত্রীঘং ভাগিনে়ম্। লালঘন্ ভস্থামর্শেনেবেতি ভাবঃ ॥৩১। 

তন্তেতি। আতপত্রং ছত্রম্, স্ততং সারিম্। সংখো যুদ্ধে ৩২] 

ধৃষ্টেতি। অস্থান্ ক্ষিপান্। “অন্ত ক্ষেপণে ইভাম্বাতোঃ বম্মণি ভু ॥৩৩| 

তমিতি। বিপ্রঃ কূপ এব, অমর্ষণম্ আক্রমণাসভিযুম্ 1৩৪ 

কিন্ত মহাবীর ভীমসেন যুদ্ধে শক্রর সেই বিক্রম সহা করিলেন না; ভিনি 
তখন গদাদ্।রা বিবিংশতির সমস্ত শিক্ষিত অশ্বগুলিকে নিপাতিত করিলেন ॥১৯। 

রাজা! তখন মহাবল বিবিংশতি খড়গ ও চম্ম ধারণ করিয়া! সেই হতা* 

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া-_মন্ত হস্তী যেমন মন্ত হুস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, সেই, 
রূপ ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৩০॥ 

বীর শল্যরাজা হাসিতে হাসিতে লালন ও কোপন করতই যেন বাণদ্বাৰ' 
নিজের প্রিয়ভাগিনেয় নকুলকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩১॥ 

তখন প্রতাপশালী নকুল যুদ্ধে শল্যরাজার অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও ধর 

ছেদন করিয়। শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥৩১। 

অপর দিকে ধৃষ্টকেতু কৃপনিক্ষিপ্ত বহুবিধ বাণ ছেদন করিয়া সন্তরটা বাণ 

দ্বারা কুপকে এবং তিনটা বাণদ্বারা তাহার ধ্বজটাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩৩॥ 
(২৯). হরান্ সধানপোথয়ৎবপি। (৩৩)...লক্ষম চান্তাহরভরিভি-পি বাব। (৩৪) 

নিবাধ্য চরণে বিপ্রো ধৃষ্টকেতুমযোধয়ংবপি ব। 



র্ব্বণি ঘাদশোহধ্যায়ঃ | 
৮ 

১৬ চে 

সাত্যকিঃ কৃতবন্মণং নারাচেন স্তনান্তরে | 

বিদ্ধা বিব্যাধ সপ্তত্য! পুনরন্যৈঃ ্ময়মিব ॥৩৫। 
তং ভোজ? সপুসপ্তত্য। বিদ্ধা স্রনিশিতৈঃ শরৈঃ | 

নাকম্পয়ত শৈনেয়ং শীদ্রো বাঁয়ুরিবাচলম্ ॥৩৬| 
সেনাপতি স্থশম্মীণং ভূশং মন্মন্বতাড়য। 

সচাঁপি তং তোমরেণ জক্রদেশেহভ্যতাড়য়ৎ ॥৩৭॥ 

বৈকর্তনন্ত সমরে বিরাট? প্রত্যবারয়ৎু | 

সহ মতন্যৈর্মহাবীরৈস্তদদ্ভূতমিবাভবহ ॥৩৮। 
তৎ পৌরুষমভূত্ত্র সৃতপূত্রস্ত দারুণম্ । 

ঘ সৈন্যং বারয়মাস শরৈঃ সন্নতপর্ববভি? ॥৩৯। 

গ্হাকিরিভি। স্তনাঞবে বঙ্গমি | স্মধন্ ক্মযমান ঈযদ্ধলন ॥৩৫| 
খিতি। তভোজ্ঃ ক্ৃতবন্ম। | শৈনেবং শিনেঃ শৌত্র সাতাকিম, শী্বঃ শীঘ্বগামী ॥৩%| 
মনেতি। মেনপতিএ ছায়ঃ | জ্দেশে জন্দসন্ধৌ ॥৩৭। 
১কঞশশিতি | বৈকন্ুন কণম্। মভাবীরশ্ত বৃদ্ধেন বারশমদুতমেবেতি ভাবঃ 1৩৮। 
ইদি। পৌব'ঘ” বীর ধম! তপু একাকিনঃ কণস্ত ॥৩৯| 

কুপাগাধা বিশাল বাণবরণদ্ার। ঘৃষ্টকেতুকে বারণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ 
₹৭ অসহিধ্ ধৃষ্টকেতৃকে যুদ্ধে বিদ্ধ করিলেন ॥৩৪। 

ওদিকে সাত্যাকি একট! নারাচদ্বারা কৃতবন্মার বক্ষস্থলে তাঁড়ন করিয়া পুনরায় 
দ্ধ: হাস্ত করতই যেন অন্ত সন্তরট। বাণ্দ্বারা াহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩৫। 

ধন কৃতবম্ম। শুধার সপ্তসপ্ততি বাণদ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়াও শীঘ্র- 
নী বাধ যেনন পব্বতকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ উহাকে কম্পিত 
বপন প্রিলেন না ॥ 

শস্থা দিকে ৪ স্রশম্মার মম্ম্দেশে গুরুতর আঘাত করিলেন। আবার 
দপম্মাও একটা তোমরদার। ধৃষ্টছবায়ের স্বন্ধসন্ধিস্থনে তাঁড়ন করিলেন ॥৩৭॥ 

অপধ স্থানে বিরাটরাজা মব্স্যাদেশীয় মহাবীরগণের সহিত মিলিত হইয়া 
“দ্ধ কর্ণকে বারণ করিলেন। ভাহা যেন আশ্্য্য বলিয়া বোধ হইল ॥৩৮। 

তখন কর্ণের সেই বীরত্ব ভয়ঙ্করই হইয়াছিল। যেহেতু তিনি একাকী 
“প্র বাণসমৃহদ্বার! মস্তসৈন্যকে বারণ করিতে পারিয়াছিলেন |৩১। 

বিদ্ধাশ্ত নিশিতৈ; শবৈঃ...ব।ব র| নি। (৩৮-সহ ঘন্থোর্মহ। নীপৈয, (৩১) 

হরর সঙ ] 

১৪ 



১৩০৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

দ্রুপদস্ত স্বয়ং রাজা ভগদত্তেন সঙ্গতঃ | 
তধোধুদ্ধং মহারাজ ! চিত্ররূপমিবাভব ॥8০| 
ভগদন্তস্ত রাঁজানং দ্রপদং নতপর্ববভিঃ। 

সনিয়ন্ত ধ্বজরথং বিব্যাধ পুরুষর্ষভঃ ॥8১। 
দ্রুপদস্ত ততঃ ক্রুদ্ধো ভগদর্তং মহারথম্। 

আজঘানোরসি ক্ষিপ্রং শরেণানতপর্বণা ॥৪২। 

বুদ্ধং যোধবরো লোকে সৌমদভিশিখগ্ডিনৌ | 
ভূতাঁনাং ভ্রামজননং চক্রাতেইস্ত্রবিশারদে। ॥৪৩। 

ভুরিশ্রবা রূণে রাজন্! যাঁজ্ঞসেনিং মহারথম্ । 

মহতা৷ সায়কৌঘেন চ্ছাঁদয় মাস বীর্য্যবান্ ॥88॥ 
শিখণ্ডী তু ততঃ ক্রুদ্ধ সৌমদক্ভিং বিশাংপতে ! | 
নবত্য। সায়কানান্ত কম্পয়ামাস ভারত ! ॥8৫॥ 

দ্রুপদ ইতি। স্ঙ্গতো মৃদ্ধে মিলিত; চিন্রকপমান্তয্যম্ ॥9-॥ 
ভগদন্ত ইতি। নতাশি ঈধদ্বকাণি পৰাণি উপান্থাদেশ। মেঘাং তৈ05১। 
দ্রপদ ইতি। উরি বগপি, গ্ষিগ্রং দ্রুতম্ ॥9২। 
যুদ্ধনিতি। ঘোপবরৌ ঘোষ শ্রেষ্ঠৌ, সৌমদত্তিভরিঅবাঃ। চক্লাঁতে রুতবন্থো ॥৪৩। 

ভূবীতি। যাক্তধেনি' শিখখিনম। সাঘকৌদেন বাখসমূহেন 05৪| 
শিখন্ডীতি। “বিংখভাগাঃ সদৈকহে সর্ধাঃ সংখোগসাথায়োত ইতামবেক্িপ্রা্াণাদছ 

নবতিপদৎ সংখানিপরমিতাপপন্তিঃ ॥5৫| 

মহারাজ! গ্রুপদরাজ। স্বয়ং যাইয়। ভগদন্ডের সহিত মিলিত হইলেন 
তখন তাহাদের যুদ্ধট। আশ্চর্যের হ্যায় হইতে লাগিল ॥9০॥ 

পুরুষশ্রে্ট ভগদন্ত নতপব বাণসমূহদ্বারা সারথি, রথ ও ধ্বজের সহি 
দ্রুপদরাজাকে বিদ্ধ করিলেন ॥9১। 

তাহার পর দ্রুপদরাজাও ক্রুদ্ধ হইয়া একটা নতপবব বাণদ্বারা সহ্বর মহারথ 
ভগদান্তের বক্ষম্ালে আঘাত করিলেন ॥৪২॥ 

অন্থা দিকে জগতে যোদ্ধ শ্রেষ্ঠ ও অস্ত্রবিশারদ ভুরিশ্রব এবং শিখ এ 
প্রাণিগণের ভয়জনক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৪৩। 

রাজা! বলবান্ ভূরিশ্রব। বিশাল বাণসমৃহদ্ধার যুদ্ধে মহারথ শিখণ্তীকে 
আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥৪8| 

ভিরতনন্দমন নরনাথ! তৎপরে শিখপ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নব্বইটা বাণছার' 

ভূরিশ্রবাকে কম্পিত করিলেন ॥8৫। 



পর্বরণি দবাদশোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৭ 

রাক্ষসৌ রৌদ্রকর্মীণো হৈড়িম্বালন্বুধাখুভে । 
তেহত্যভূতং যুদ্ধং পরস্পরজয়ৈষিণো ॥৪৬| 

মায়াশতস্যজৌ দৃর্তৌ মায়ভিরিতরেতরম্। 
অন্তহিতো চেরতৃস্তৌ ভূশং বিশ্ময়কারিণো ॥৪৭| 
চেকিতানোহনুবিন্দেন যুধুধে চাতিভৈরবগ্। 

যথা দেবা সুরে যুদ্ধে বলশক্রৌ মহ বলো ॥8৮। 

লক্ষমণঃ ক্ষত্রদেবেন বিমদ্দমকরো দ্ভূশম্ | 
বথ। বিষু্ পুর। রাজন! হিরণ্যাক্ষেণ সংযগে ॥5৯| 

ততঃ প্রজবিতাশেন বিধিব কল্লিতেন চ। 

থনভ্যদ্রবদ্রাজন! সোভদ্রং € পৌরবে। 2 নদন্ ॥৫০|| 

রশ পো চন তি 

নগনাবিতি | হৈড়িছে। ভিডিঙাপুছে। ঘটে হক 1৪ ৬| 

সাযেতি । মানীশত বহুবিপা মাঘাঃ হজতঃ কুরুত ইতি তো ॥১৭! 

বিতি। অনবিনেন আবগ্ছোন। বলে। নামাজ শকন্চেন্র|8৮| 

এপুণ ইতি | লক্ষণে! ছুয্যোধনপুঞ্রত বিম্দিং যুদ্ধম্ ॥৪৯| 

চিক প্রবিতা; সঞ্জাতাপিকবেগ! অশ্ব| যশ্য তেন, কন্পিতেন সঙ্ভিতেন | অভ্য- 

ভাস[বং, সৌভ্দ্রমভিমঙ্গাম্, পৌর বঃ পূরুবং য়ে নৃহ দলঃ ॥৫০| 

ওদিকে ভত়্করকর্ম। রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলপ পরস্পর জয়ভিলাধী হইয়া 
আত অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৫৬। 

শালী ঘটে।ৎকচ ও অলথুষ ন[ন|বিধ মায়! আলবিক্ছার করিয। মায়াবলে 
গবস্পুন জিউস হইতে থাকিয়া লেকের অত্যন্ত বিম্ময় উৎপাদন করত; 

সনবাঙ্গনে ধিচরণ করিতে থাকিল ॥৪৭॥ 

দবানুরযুদ্ধে মহাশক্তি বল ও ইন্দ্র যেমন অভিভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
সইবপ চেকিতান অনুবিন্ধের সহিত অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৪৮। 

বাজী! পুব্বকালে বিষণ যেমন হিরণ্যাক্ষের সহিত সমরাঙ্গনে সঘেষ 
পবিয়াছিলেন, সেইরূপ লক্ষ্রণ ক্ষত্রদেবের সহিত গুরুতর সংঘধ করিতে 
থাকিলেন ॥৪৯। 

রাজা! অপর দিকে দ্রতাশ্বযুক্ত ও যথাবিধানে সজ্জিত রথে আরো ৭ 
পিয়া পুরুবংশীয় বৃহদ্বল গঞ্জন করিতে করিতে অভিমন্তার প্রতি ধাবিত 
হহালেন 1৫5। 

1১১)" চক্কাতে তুঘুলং যুদ্ধম্.'পি। (৫০) ততঃ গ্রচলিতাশ্েন'"ব। বব শি। 



১০৮ মহাভারতে (্ণু-, 

ততোহভ্যয়াৎ স ত্বরিতো ঘুদ্ধাকাজক্ষী মহাঁবল? | 

তেন চক্রে মহদ্যুদ্ধমভিমন্যুররিন্দম? 1৫১ 

পৌরবস্তথ সৌভদ্রুং শরব্রাতৈরবাকিরগ | 
তন্তার্ভনিধ্ব জং ছত্রং ধনুশ্চোব্যামপাতিয়ৎ ॥৫২। 
সৌভদ্রঃ পৌরবং ত্বন্যৈবিদ্ধা সগ্তভিরাশুগৈঃ। 
পঞ্চতিস্তস্য বিব্যাধ হয়ান্ সুতঞ্চ সায়কৈ? ॥৫৩| 
ততঃ সংহর্ষয়ন্ সেনাং সিংহবদিনদন্ মুহুঃ | 

সমাদভাজ্জনিস্ত,ং পৌরবান্তকরং শরম্ ॥৫8 
তিন্ত সন্ধিতমাজ্ঞায় সায়কং ঘোরদর্শনম্ | 

দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং হা্দিক্যশ্চিচ্ছেদ সশরং ধনু ॥৫৫॥ 
তদুৎস্থজ্য ধনুশ্ছিননং সৌভদ্রঃ পরবীরহা!। 
উদ্ববন্ঠ সিতং খড়গমাদদনঃ শরাবরম্ ॥৫৬॥ 

1) 
অআভাঘাৎ স্মীপমাগচ্ছৎ, সপৌববঃ। হেন পৌবানণ সহ ॥৫১] তত ইতি। 

পৌরব ইতি । রানা" ব্রাতৈঃ সমৃহৈঃ। আজ্ছুনিরভিমন্তাঃ। উপ? ভমৌ ৫5 

| আশ্বগৈবাণৈ; | ভনান্ অশ্বান্, সত সারধিম0৫৩। 
তত ইতি! সমাদ্ অগুহ্কাৎ। পৌরবান্থকর" বৃভদ্বশখাশনঘোগাম্ 1৫৪1 

তমিতি। সন্ধ। সন্ধানমন্ত সঞ্ধাতেতি সন্ধিতক্ম্। ভাদিক) কৃতিব্ষ্ম।4৭| 
৩ধিতি। উদ্ববহ কৌোষাছুদ্পার, সিত* মপাভাবাচ্তম। শবাবব! উম্ম 1৫৬ 

ক্রমে মহাশক্তিশালী বৃহদ্বল যুদ্ধা্থী হইয়। স্বর উপস্থিত হইলে, শব্রুদমন- 
কারী অভিমন্তা তাহার সহিত গুরুতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৫১। 

বৃহদ্ধল বাণসমৃহদ্বার। অভিমন্ত্যকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। তখন 

অভিমন্যু তাহার ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছেদন করিয়া ভূতলে শিপাতিত করিলেন ॥?১। 
এবং অভিমন্যু অপর সাতট। বাণদ্ার। বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিয়া পাঁচটা ব1৭- 

দ্বার! তাহার অশ্ব ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥৫৩। 
ভাহার পর আবার অভিমন্যু যুভতমুহঃ সিংহনাদ করিতে থাকিয়া আপন 

সৈন্যদিগকে আনন্দিত করতঃ সত্তর বৃহদ্বলের বিনাশজনক একটা বাণ গ্রহণ 

করিলেন ॥৫এ| 

অভিমন্ত্য সেই ঘোরদর্শন বাণটাকে সন্ধান করিতেছেন ইহা দূর হইত 

দেখিয়া কৃতবন্মা দুইটা বাণদ্বারা অভিমন্ত্যর সেই বাণ ও ধন্ুখানাকে কাটি 

ফেলিলেন ॥৫৫॥ 

(৫১) ততোহতীয়ায় ত্বরিতঃ-..পি। (29) ততঃ গ্রহ্মযন্ সেনাম্...বা ব রা নি। 

75৮ ৫1 না আ/ নো? 



পর্বরণি দাদশোহ্ধ্যায়ঃ | ১০১ 

স তেনানেকতারেণ চম্মণ। কৃতহ্স্তবৎ | 

ভ্রান্তাসিব্যচরন্মা্গান্ দর্শয়ন্ বীর্ধ্যমাক্্নঃ ॥৫৭॥ 
জামিতং পুনরুদ্ভ্রান্তমীধৃতং পুনরুখিতম্। 

চর্মানিস্্িংশয়ো! রাজন! নিবিশেষমদৃশ্যত ॥৫৮॥ 
স পৌরবরথস্যেষামাপ্লত্য সহসা নদন্। 
পৌঁরবং রথমাস্থায় কেশপনক্ষে পরাত্থশৎ ॥৫৯॥ 

জঘানাস্ত পদ। সুতমদিন পাত্যদ্বজম্ | 

বিক্ষোভ্যান্তোনিধিং তাক্ষ্যস্তননাগমিব চাক্ষিপৎ ॥৬০॥ 

তমাগলিতকেশান্তং দদৃশুঃ সর্বপাথিবা2। 
উদ্ষাণমিব সিংহেন পাত্যমানমচেতসম্ ॥৬১। 

সইতি। অনেকাস্থাব। পক্ষআ্াকারচিইাশি য় তেন হান্থাসিঘ বিতথজনত 0৫৭ 
শামিতমিতি। জামিতম্ অরে ঘুগিতিম্ঠ উদশ্রান্থম্ উদ্ধে ঘণিতম্। আপতম্ এপ ₹তম্ 

“কথিত | চম্মনিশ্বিশথোশ্ম্মপঙ্গঝোত নিবিশেষহ বৈষম্যরহিতম্ 1৫৮ 

স্ রে ঈমা” দাকবিশেঘম, আপ্মত্য উত্পত্য। কেখপক্ষে কেশপানে ॥৫আ 
বানেতি। কত সারধিম্॥ তার্সো। গরুডত। তন্নাগম্ অভ্োনেঃ সপৃম্ 0৭। 

ঠি। আাগপিতকেশান্থৎ আলিতকেশাগ্রমূ। উদ্গাণং পুঘৃভম্ 0৯১ 

৮ 
লি 

তখন বিপক্ষবীরহন্ত! অভিমন্তা সেই ছিন্ন ধনু তাগ করিয়া চন্ম (ঢাল) 

গ্রহণপুববক কোষ হইতে শুভ্রবর্ণ তরবারি নিষ্ধাশন করিলেন ॥৫৬| 

এবং তিনি নিজের শক্তি দেখাইতে থাকিয়া শিক্ষিতহস্ত এন্দ্রজালিকের 

₹1য শানেক তারা যুক্ত সেই চর্মের সহিত তরবারিখানাকে ঘুরাইতে ঘুরাতে 

ন্ভপাথে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫৭। 

রাজী! তখন অভিমন্তার সেই চম্ম ও তরবারির নীচে ঘুর্ণন, আবার উদ্দধে 
সঞ্চালন এবং নীচে আনয়ন, আবার উপরে উত্তোলন ইহার কোন বিশেষ দেখ। 

"গল ন। 0৮॥ 

ক্রমে অভিমন্ত্য গর্জন করিতে করিতে বৃহদ্বলের রথের সম্মুখের কাঠে লাফ 

দিয়। উঠিয়। রথের ভিতরে যাইয়া বৃহদ্বলের কেশাকর্ষণ করিলেন ॥৫৯। 

পরে তিনি পদাঘথাতে বৃহদ্বলের সারথিকে বধ করিলেন, তরবারিদ্বার। 

দবজটাকে কাটিয়া! ফেলিলেন এবং গরুড় যেমন সমুদ্র আলোড়ন করিয়! তাহার 
এ 

বৃ 'ভতরের সপ্পকে নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ বৃহদ্বলকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৬৭। 

(৫৭). স্রান্থাসিরচরক্মার্গান্ '-পি,* ভ্রান্থাসিনাহচরন্মার্গান্- বা নি। 



১১০ মহাভারতে দ্োণ- 

টড প্রাপ্তং কৃষ্যমাণমনাথব€। 

পৌরবং পাতিত' দৃষ্ট। নাস্বষ্যত জয়দুথঃ ॥৬২। 

স বহিবহাবততং কিবিনীশত তজালবৎ। 

চন্ম চাদায় খডগণঞ্চ নদন্ 5 ॥৬৩। 

উৎ্পপাত রথা রং কাঠ [ত চ ॥৬৪॥ 

প্রস-পটিশ নিস্তিংশা [ন্ শক্রভিঃ সম্প্রচোদিতান্। 

রি চাঁসিন। ক।ঞ্শ্চম্মাণ! সংরুরোধ চ ॥৬৫॥ 
ম দর্শঘিতব। সৈহ্যান।ং স্ববাহুবলমাত্মনঃ | 
তমুগ্যম্য মহ।খডগং চম্ চাথ পুনর্বলী ॥৬৬॥ 
বদ্ধক্ষব্রন্য দায়াদ পিতুরত্যন্তবৈরিণম্ | 
সসার।ভিমুখঃ শুরঃ শার্দ,ল ইব কুগ্ভরম্ ॥৬৭॥ (বুগ্মকম্) 

তশিতি। আজ্ুশিবশম্ অভিনগ্ঠোরবীনতাম্। শামুফত নামহত ॥৯২। 

সইতি। বহিবহেণ মমরপুচ্ছেন অবততঃ প্রান্ছে বেষ্টিত নদন্ গদন্ ॥৬৩| 
শেন 

তত ইতি। সৈদ্ধৰ* জরদ্রথম্ কাঞ্চিরভিমন্তাঃ | রখাৎ পৌরবপ্ঠৈব ॥৯৪| 
প্রাসেতি। সম্প্রচোিতান আক্মেপরি শিক্ষিপ্াান্। সংকবোধ নিবারঘামাস 0৬৫ 

সইি। আম্মনঃ সৈশ্যানাশিতি সঙ্গন্ধঃ| উদ্যনা উদ্চেলা। দাঘাদূং পুত্রং জয়দ্খম 
পিতুরজ্জনস্ত, সসাব দার 15৬৭ 

তখন রাজার। সকলে দেখিলেন_ সিংতকর্তক নিপাতিত বৃষের ন্যায় বৃহদ্ধল 

স্লিতাকেশে ও বিচলিতচিন্তে নিপাতিত হইলেন ॥৬১। 

বৃহদ্বলকে অভিমন্ধার বশীভূত, নিপাতিত ও অনাথের ন্যায় আকধণ করিতে 
দেখিয়। জয়রথ জহা করিলেন ন। ॥৬১॥ 

তিনি, মঘ়ূরপুচ্ভবেষ্টিত ও কিদ্কিণীজালযুক্ত চম্ম (ঢাল) এবং ভতরব|রি লইয়। 

গর্জন করিতে করিতে রথ হইতে লাফাইয়। পড়িলেন ॥৬৩। 

তাহার পর অভিনন্য জয়দ্রথকে দেখিয়। বৃহদ্বলকে পরিত্যাগ করিয়। সঙ 

বৃহদ্বলের রথ হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং শ্ঠোনপক্ষীর ন্যায় ভূলে পতিত 
হইলেন ॥৬৪। 

তখন শক্ররা অভিমন্যর উপরে প্রাস, পটিশ ও তরবারিপ্রভৃতি প্রয়োগ 

করিতে লাগিলে, অভিমন্যু যথাসম্ভব ভতরবারিদ্বারা সেগুলির ছেদন এবং চর্ম্ম- 

দ্বারা নিবারণ করিতে থাকিলেন ॥৬৫॥ 
চি 

(৬৩) মবঠিণ” মহারাজ 1...পি ব। 



পর্করণি দ্বাদশোহিধ্যায়ঃ। ১৯ 

তৌ পরস্পরমাসাদ্য খড়গদন্তনখায়ুধে | 
হৃষ্টব সম্প্রজত্রাতে ব্যাত্রকেশরিণাঁবিব ॥৬৮। 
সম্পীতেষঘভিঘাতেষু নিপাতেম্ সিচম্মণণোঁঃ | 

ন তয়োরন্তরং কশ্চিদ্দদর্শ নরসিংহয়ো? ॥৬১ 

অবক্ষেপোহসিনিহণীদঃ গা | 

বাহ্ান্তরনিপাতশ্চ নিবিশেষমদৃশ্টত ॥৭০| 
বাহামা ভ্যন্তরধৈব চরন্তো মার্গমুক্তমঘ্ | 

দদৃশাতে মহীআ্মানৌ সপক্ষাবিব পর্ববতৌ ॥৭১। 
ততো! বিক্ষিপতঃ খড়গং সৌভদ্রস্ত ঘশম্বিনঃ | 

শরাবরণপক্ষান্তে প্রজহার জয়দ্রথ? ॥৭১। 

তাবিতি | খডেগা দশ্ব! নথাশ্চ আযুপান্যত্বাণি সষোতো 1৮| 

সম্পাতেধিতি। অসিচম্মনোঃ সম্পাতেষু পার্থষোরাপাতেধু, অভিপাতেষু এর 
পাছে রস প।/তনেঘু চ, তধোনবসিংহয়োর স্তর বিশেদহ কশ্তিন দদশ | 

অপেতি। আবক্ষেপ আকর্মণম্। অসেনিহণদে! ঘর্ণনশব শঙ্মান্থরনিদ রর সখো সো 

*.'পবশন্থ প্রদশনম্। বাঙে দূরে আন্থরে সমীপে নিপাতে| গমনঞ্চ তমোনিবিব্যেমদৃশ্যত 1৭০1 

বহামিতি। বাহ" দবদ্বমূ, আভ্যন্থবং সমীপন্থ্চ | মপান্সৌ পতব্রযন্ধৌ ॥9১। 

বীর ও বলবান্ অভিমন্তয এইভাবে আপন সৈম্যর্দিগকে নিজের বাহবল 
দেখাইয়া পুনরায় সেই বিশাল তরবারি ও চম্ম উন্তেলন করিয়া-ব্যান্ব যেমন 
হার দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ পিতার মহাশক্র জয়দ্রথের দিকে ধাবিত 
হইলেন |৬৬-৬৭)॥ 

ক্রমে তাভার। পরস্পর মনিচিত হইয়া আনন্দিতের হ্যায় বানর ও সিংভের 

টা তরবারি, দন্ত ও নখদ্বারা পরস্পর আঘ[(ত করিতে লাগিলেন ॥৬৮॥ 
অমি ও চন্মের পরস্পর পার্খে সঞ্চালন, অভিমুখে সক্গালন এনং নিয়ে 

সঞ্চলন এই সমস্ত বিষয়ে নরশ্রেষ্ঠ জয়রথ ও অভিমন্তার প্রাভেদ কেহই দেখিতে 
গাইল না ॥৬৯। 

আর অসি আকধণ, অসিসঞ্ধলনের শব্দ, অন্য ্য অস্ত্র গ্রদর্শন, দুরে অপসরণ 
এব: নিকটে আগমন এ গুলি উভয়েরই সমান দেখ। যাইতে লাগিল ॥৭০। 

আবার সেই মহাক্মার। উভয়েই পক্ষযুক্ত ছুইটা পর্বতের হ্যায় দূর ও 
নিকটের  আশ্চ্ধ্য পথে বিচরণ করিতে থাকিলেন দে দেখ। গেল ॥৭১। 

”্ 
ষ্ট 

1৭২) তা মহাতআনঃ.. পি। 



১১২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

রুক্সপত্রান্তরে সক্তস্তশ্মিংশ্চন্মণি ভাম্বরে । 
সিদ্ধুরাজবলোদ্ধতঃ সোহভজ্যত মহানসি? ॥৭৩| 
ভগ্নমাজ্ঞায় নিস্ত্িংশমবপ্লত্য পদানি যট্। 
অদৃশ্যত নিমেষেণ স্বরথং পুনরাস্থিতঃ ॥৭৪॥ 
তং কাঞ্জিং সমরান্মুক্তমাস্থিতং রথমুন্মম্ | 
সহিতাঃ সর্বরাজান? পরিবক্রঃ সমন্ততঃ ॥৭৫॥ 

ততশ্চন্্ চ খড়ণঞ্চ সমুৎক্ষিপ্য মহাঁবলঃ 
ননাদাজ্্নদায়াদঃ প্রেক্ষমাণো জয়দ্থথ্ ॥৭৬॥ 
সিন্ধুরাজং পরাঁজিত্য সৌভদ্রুঃ পরবীরহা | 
তাপয়ামাঁস তৎ সৈন্যং ভূবনং ভাম্বরো যথা ॥৭৭| 

তত ইতি। বিদ্ষিপত উত্তোলঘতঃ | এর| আতিয়ছ্ছে নিবাধান্থে অনেনেতি খরাবধহ। 
চর্ম তন্ত পক্ষান্তে পক্ষিপক্ষযুক্তদেশ প্রান্ধে, প্রজহার অসিনেতি শেষ 1৭১। 

রুল্পেতি। রুঝাপত্রং স্বণপট্টম্ আন্থরে প্গিপঙ্গান্থরালে যন্ত তশ্মিন। অত এব তর 
লরতঘ্।। অপির ভদাতেতি ভাব; সি্ধুরাজেন বলেন উদ্ধ তশ্চালিতঃ ॥৭৩| 

ভগ্রমিতি। নিস্থিমপি। আস্থিত আরূটে। ছরদথঃ 1৭৩। 
তমিতি। কাঞ্টিমভিম্ভাম। আন্থিতমারটম। পরিবরঃ পরিবেষিতব্ন; |9৫1 
তত ইতি। সমুগ্ষিপা সমক্বোলা | অজ্জনন্ত দানাদঃ পুজোতভিমন্টাঃ ॥৭৬| 

সিন্ধুরাজমিতি। সৌভদ্রোহভিমন্তা, পববীরহা বিপক্ষবীবহন্থা ॥৭৭। 
তাহার পর যশ্বী অভিমন্তা যখন তরবারি উত্তোলন করিলেন, সেই মরে 
জয়দ্রথ তাহার চন্ম প্রান্তে তরবারি প্রহার করিলেন ॥৭১॥ 

অভিমন্তার সেই উজ্জল ঢালখানার পাখীর পাখার ভিতরে সোণার পা 
লাগান ছিল; সুতরাং তাহাতে লাগিয়! বলপুব্বক জয়দ্রথপ্রযুক্ত সেই বিশাল 
তরবারিখান। ভাঙ্গিয়৷ গেল ॥৭৩| 

তখন নিজের তরবারি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেখিয়। জয়দ্রথ নিমেষক|লমাধা 
ছয় পা লাফাইয়৷ যাইয়া পুনরায় নিজের রথে আরোতণ করিলেন ॥৭৪| 

সেই সময়ে অভিমন্যুও যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের উত্তম রথে যাইয়া 
আরোহণ করিলেন। তখন রাজারা সকলে মিলিত হইয়। সকল দিকে অভি- 
মন্থ্যুকে বেষ্টন করিলেন ॥৭৫॥ 

তাহার পর মহাবল অভিমন্থ্া অসি ও চন্ম উত্তোলনপুর্রবক জয়দ্রথের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করতঃ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥৭৬| 
:6৩)-চর্ণি ভারে -পি। (৭৭) সিদ্ধুবাজং পরিত্যজ্য..বাব রা নি? 



পর্ববণি দ্বাদশোহধ্যায়ঃ | ১১৩ 

তস্য সর্বায়মীং শক্তিং শল্য; কনকভূষণীম্। 
চিক্ষেপ মমরে ঘোরাং দীপ্তামগ্রিশিখামিব ॥৭৮| 

তামবপ্রত্য জগ্রাহ বিকৌধঞ্চাকরোদসিস্। 
বৈনতেযো বথ! কাঞ্চিঃ পতন্তমুরগোভনম্ ॥৭৯। 

তস্ত লাঘবমাজ্ঞায় সত্তধ্ধীমিততেজম; | 

সহিতাঃ সব্বরাজানঃ সিংহনাদমথানদন্ ॥-০। 

ততস্তামেব শল্যস্ত সৌভদ্রঃ পরবীরহ। | 
মুমোচ ভুজবীর্যেণ বৈদূধ্যবিকৃতা” শিতাম্ ॥ ১ 

সা তম্ত রথমাসাগ্য নিম্মৃভিভূজগোপম। | 

জঘান সুত: শল্যস্ত রথচ্ৈনমপাতয়ৎ ॥৮৯॥ 

ততে। বিরাটদ্রুপদৌ ধৃষ্টকেতৃরপিষ্ঠির | 
সাত্যকিঃ কেকর়া ভীমো ধৃষ্টছ্বান্মশিখ নো ॥৮৩| 

তলোতি। তশ্য আভিম্ন্যোকপি, সর্ষ্বেদবাবঘবেধ আসদাং শৌহম্নীন্ ॥৭৮| 

তামিতি। বিকোধপ কোধমুকম্ | বৈনতেঘে| গরুডত, কাঞ্সিবভিমন্তা; |৭৯। 

তশ্তেতি। গাঘব; শীন্বকারিতাম, সন্মধাবসায়ম॥ অনদন্ অনুর্ববন্ ॥৮০| 

তত ইভি। বৈদুঘোণ সণিণ। বিক্কতাং খচিভাগও শিতা” শিলাশাগিতান0৮১| 
সেতি। নিম্মকশ্চম্মনে। মুক্কে। যে! ভুজগঃ স এবোপমা ষল্তাঃ সা ॥৮১। 

বিপক্ষবীরহন্থ। অভিমন্তা এইভ।বে জয়দ্রথকে পরাজয় করিয়া! _স্যধ্য যেমন 

জগং সন্তপ্ধ করেন, সেইরূপ কৌরবসৈম্ত সন্তপ্ত করিতে থাকিলেন ॥৭৭॥ 
তখন শলার[জ| যুদ্ধে আভিমন্তার উপরে লৌহময়ী, স্বর্ণভূষণ। ও উজ্জল 

অগিশিখ।র ন্যায় ভীষণ? একটা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥৭৮। 

সেই সময়ে গরুড যেমন পতনশীল উত্তম সর্পকে গ্রহণ করেন, সেইরূপ 

অভিমন্তয লাফ দিয়। উঠিয়। মেই শক্তিটাকে গ্রহণ করিলেন এবং তরবারি- 

খানাকে কোধমুক্ত করিলেন ॥৭৯॥ 

'অমিততেজ। অভিমন্তার সেই শীঘ্বক।রিতা ও অধাবসায় দেখিয়া রাজার 
সকলে মিলিত হইয়। সিংতনাদ করিয়। উঠিলেন ॥৮০॥ 

তাহার পর বিপক্ষবীরহন্ত। অভিমন্তা বৈর্ধ্যমণিখচিত ও শিলাশাণিত সেই 
শক্তিটাকেই বাহুবলে শলোর উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৮১। 

চর্মনির্গত সর্পের তুল্য সেই শক্তিটা৷ শল্যের রথের নিকটে যাইয়। ভাতার 

এ নিহত করিয়! রথ হইতে নিপাতিত করিল ॥৮২। 

(৭৯ "*বিকোধমকরোদসিণ.. ''পি। 

১৫ 



১১৪ মহাভারতে 

ঘমৌ চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সাধু সাধ্বিতি চুক্ুশুঃ | 
বাণশব্দাশ্চ বিবিধাঁঃ সিংহনাদাশ্চি পুলা ॥৮৪। 

প্রাছুরাসন্ হর্ষযন্তঃ সৌভদ্রমপলাধিনম্ | 
তন্নাসঘান্ত পুত্রাস্তে শত্রোবিজয়লক্ষণম্ ॥৮৫॥ (বিশেষকমূ) 
অখৈনং সহসা সর্বে সমন্তামিশিতৈ? শারৈ? | 
অভ্যাকিরন্ মহারাজ ! জলদা ইব পর্ববতম্ ॥৮৬| 

তেষাঞ্চ প্রিয়মন্থিচ্ছন্ সুতস্য চ পরাভবম্। 
আর্তায়নিরমিত্রপ্ঃ ক্ু্ধঃ সৌভদ্রমত্যয়াৎ ॥৮৭॥ 

ইতি শ্ীমহা(ভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়।ং বৈয়সিক্যাঁং দ্রোণপর্বরণি 
দ্োণাভিযেকে অভিমন্তযুপরাক্রমে দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| & 

তত ইতি । কেকদ। আতর পক ফথে। নকুললছদেবৌ, ধৌপদেনা দৌপগ্ঠাঃ পু: | 
রি দা পুদলাঃ গ্রচবাঃ। নামৃগান্থ নাগহন্ত। বিন লক্ষ চিইম্ 0৮৩ ৮৭৭ 

আথেক্তি। এননভিমন্ঞাম। আভা রর জল! মেঘ; 1৮০1 

তেসামিতি। অমিত আন্টাননি: শলাত স্ুতস্ত নিজসারগেই, পর ভব; দুষ্টে তি খেল, 

রুদ্ধ; মন্, তেদাঁ, কৌরবাণাং পি এাৰিচ্ছন্, টা দরমভিম্তাম্ভাথাহ 1৮৭1 
টি মতোপাপ্যাদ-হারতাচাধা-শীহবিদাসসিদ্ধান্ব।গাশ ভট্টাচাধ্যবিরচিতারাং মহাভাবত- 

টাকাদা ভীবতকৌমুদীসমাগাদা” দোণপৰণি জ্োবাভিষেকে দাদশোহপাঘঃ ॥০| 

ত।হার পর বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কেকয়দেশীয় পঞ্চ 
ভ্রাতা, ভীমসেন, ধৃষ্টদাত্ন, শিখপ্ী, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ ইহারা 
অপলায়ী অভিমন্তাকে আনন্দিত করতঃ উচ্চন্বরে “সব সাধ" বলিয়। উঠিলেন 

এবং নানাবিধ বাণশব্দ ও প্রচুর সিংহনাদ হইতে লাগিল। কিন্ত আপনার 

পুত্রের শক্রর সেই বিজয়ম্চক ব্যাপারগুলি সহ করিতে পারিলেন 
না ॥৮৩--৮৫| 

মহারাজ! তদনন্তর কৌরবপক্ষের যোদ্ধার। সকলে সকল দিক হইতে__ 

মেঘ যেমন পর্তের উপরে জলবধণ করে, সেইরূপ অভিমন্ার উপরে দ্রুত 

সুধার শর বধণ করিতে লাগিলেন ॥৮৬| 

আর শক্রহন্তা শল্যরাজা নিজ সারথির পরাভব দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এবং 
কৌরবগণের প্রিয় কাঁধ্য করিবার ইচ্ছা করিয়া অভিমন্টার দিকে ধাবিত 
হইলেন, ॥৮৭॥ 

ক 2 1228282422545-825,55248-- 24525542821 

জাহোদশোহধাহ: ' ব, ”" চতুদ্ধিশোহধ্যাযত ব।রালি। 



অ্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ 
9০০০ 

ধৃতরাস্্র উবাচ । 

বহুণি স্থবিচিত্রাণি দন্দযুদ্ধাণি সঞ্ভয় ! 
ত্বয়োক্তানি নিশম্যাহং স্পৃহয়।মি সচক্ষুমা স্ ॥১। 

আশ্রর্যভূতং লোকেধু কথযিয্যন্তি মানবাঃ। 

কূরূণ1ং পাঁগুবানাঞ্চ বুদ্ধং দেবা স্থারোপমম্ ॥১। 

নহি মে তৃপণ্ডিরস্তীহ শৃণতে। বুদ্ধমুভমন্। 
তন্মাদ।র্ভায়নেুদ্ধৎ সৌভদ্ল্য চ শন মে ॥৩। 

সঞ্জয় উবাচ। 

স।দিত” প্রেক্ষ্য বন্তারং শল্য? সর্বায়সী" গদান্। 

রক য নদন্ ক্রুদ্ধ: প্রচন্বন্দ রথে ভমাৎ ॥8| 

* দীপগুমিব কালাগ্নিং দগুহস্তমিবান্তকম্ । 
জবেনভ্যপতত্ীমঃ প্রণুহ মহতীৎ গদাম্ ॥৫॥ 

বনীতি। সচঙ্গমাত জনানাত সৌভাগ্যমিতি শেষ? ॥১। 

আশ্চয্যেতি। পেবাবোপমত দেবান্রধুদতিলাম্ ॥১। 

নাতি | আতাঘনেঃ শল্যগ, সৌভদ্রন্ত অভিমন্ে।?, এংস রতি ॥৩। 

ডা 

সিভি | দীপ্ত গ্রজলিতম্। জবেন বেগেন। অভ্যপতত অভাবাবৎ 011 

দতশিতি | সাধিত দাশিতম যন্থারং মারখিম্। প্রচলন অবততাব ॥$। 

সপ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_-“সঞ্জয় ! ভুমি বহুতর বিচিত্র দন্দযুদ্ধের কথা বলিয়াছ 
এগুলি শুনিয়। আমি চক্ষুম্মান লোকদিগের সৌভাগ্যের কামনা করি ॥১। 

দেব।স্থরযুদ্ধের তুল্য এই কুরুপাগুবের আশ্চধ্য যুদ্ধের বৃত্তান্ত মান্টাষের। 

সমগ্র জগতে বলিবে ॥২॥ 

এই উত্তম যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। 
সুতর।ং সঞ্জয়! তুমি আমর নিকট শল্য ও অভিমন্গযুর যুদ্ধবৃত্তান্ত বল? ॥৩। 

সঞ্জয় বলিলেন__শল্যরাজ| নিজের সারথিকে নিহত দেখিয়। ক্রুদ্ধ হইয়া 

গর্জন করিতে থ|কিয়া লৌহময়ী গদা উত্তোলন করিয়। উত্তম রথ হইতে 
অবতরণ করিলেন ॥৪॥ 



১১৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সৌভদ্রোহপ্যশনিপ্রখ্যাং প্রগৃহ মহতীং গদামৃ। 
এহোহীত্যব্রবীচ্ছল্যং যত্বান্ভীমেন বারিতঃ ॥৬॥ 
বারযিত্বা তু সৌভদ্রুং ভীমসেনঃ প্রতাপবান্। 
শল্যমাসাগ্ সমরে তস্থৌ গিরিরি বাঁচল? ॥৭॥ 
তথৈব মদ্ররাজোইপি ভীমং দৃষ্ট্া মহাবলঃ | 
সসারাভিগৃখন্ত্ণং শার্দ,ল ইব কুগ্তীরম্ ॥৮। 

ততস্ত-্যনিনাদাশ্চ শঙ্গানাঞ্চ সহস্রশঃ | 

সিংহনাদাশ্চ সংজজ্ঞভেরীণ|ঞ% মহান্বনাঃ ॥৯। 

পশ্যতাং শতশো| 1 হথাপীদন্যো্যাি ভধাবতীম্। 
পাগুবানাং কুরূণাঞ্চ সাঁধু সাধ্বিতি শিলনঃ ॥১০॥ 
নহি মদ্রাধিপাদন্যঃ সর্ববরাজন্ত ভারত ! | 

সোচুমুতৎ্সহতে বেগং ভামসেনস্ত মংযুগে ॥১১। 

সৌভদ্র ইতি। অশনিগ্রথা।* বজ্জতুল্যামূ। খারিত, মৌভদ এব ॥& 
ঝারপিজ্েতি। গিরিঃ পরত ইব, অচলো! নিষ্পন্দঃ সন্ তষ্থো ॥৭| 

তখেভি । মডররাজঃ শলাঃ। সমার দধাব ॥৮| 

তত ইতি । শন্থান।ধ সভশনো! নিনাদাত1 সাজ বভবূঃ 1৯ 

পশ্ততামিতি। পাম অনোন্িনাভিবাবতাঞ্চেভাখ। শিদ্ষনো বাকাম্ ॥১০] 

নহীতি। সববান্ধ্িতি অদন্ছভ্বাভাব আগ? উত্মহত এরে।ভি 1১১। 

তখন ভীমসেন বিশাল গদ। ধারণপুব্বক প্রজলিত এরলয়াগ্রিতুলা এব' 

দগহস্ত যম সদুশ শলোর দিকে বেগে ধাবিত হইলেন ॥৫॥ 

অভিমন্যও বজতুল্য বিশাল গদ| ধারণ করিয়া “ভাস্ুন আনুন এইরূ9 

শল্যকে বলিলেন । তখন ভীমসেন যর সহকারে তাহাকে বারণ করিলেন ॥৬| 

ক্রমে গ্রতাপশ।লী ভীমসেন অভিমন্তাকে বারণ করিয়া শল্যের নিকটে 

যাইয়। পৰতের ন্যায় অচল হইয়। রহিলেন ॥৭| 

সেইরূপই বার যেমন হস্তীর দিকে ধাবিত হয়, তেমন মহাব্ল শলাও 

ভীমকে দেখিয়। তাহার অভিমুখে সন্থর ধাবিত হইলেন ॥৮। 
তাহার পর উভয়পক্ষেই সহস্্ সহস্র তৃ্যধ্বনি, শঙ্খের শব্দ, সিংহনাদ ও 

তেরীর মহাশব্দ হইতে লাগিল ॥৯॥ 
শত শত দ্রষ্ট। এবং পরস্পর অভিধাবিত পাগুব ও কৌরবগণের “সাধু সাধু' 
এ শব্দ হইতে থাকিল ॥১০ 

...ভীমং দুষ্ট। মহাবলম্ ব। নি। 
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তথা মদ্রাধিপস্তাঁপি গদাঁবেগং মহাক্সিনঃ | 

সোঢ়মুৎসহতে লোকে যুধি কোহন্যো ৰকো দরাৎ ॥১২॥ 
পটের্জা হন দৈর্বদ্ধা বভূৰ জনহষিণী। 
প্রজম্বাল তদাবিদ্ধ। ভীমেন মহতী গদ1 ॥১৩| 
তেব চরতো৷ মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভাগশ 

মহাবিছ্যুৎ্প্রতীকাশ। শল্যস্ত শুশুভে গদ] ॥১৪। 
তৌ বৃষাবিব নর্দান্তৌ মগ্ডলানি বিচেরতুঃ | 

আবিতগদা শৃঙ্গাবৃভৌ শল্যবকোদারৌ ॥১৫। 
মগডলাবর্তমাে্ু গদাবিহরণেযু চ। 

নিবিশেষমভূদ্যুদ্ধং তয়? পুরুষসিংহয়ো? ॥১৬। 

তাড়িত ভীমসেনেন শলাস্ত মহতী গদ।। 
সাগ্রিম্বাল। মহারৌদ্র! তদা তৃর্ণমশীর্যত ॥১৭| 

পো 

এথতি। উভাবপি মভাবলাবিতি ভাব: |১১| 

পটেবিভি। জা নদৈঃ স্বণমদৈঃ। আবিগ্ধ। ঘণিত ॥১৩। 

হথতি। মগুলাশি গোলাকারশ্রমনাশি, চরুতঃ বুবতঃ ॥১৪॥ 

ই আ|বঠিতে অঞ্ধাণিতে গে শঙ্গে বিমাণে ইব যাঁভ্যাৎ ত1১৫| 

মঞ্চপতি | অপ্চলাবনম [গেঁষু গোণ্াকার শ্রম নপথেষু, গুধয়োবি বহরণেধু সঞ্চালনেয ১৩ 

হছিভেতি। অগ্রিজালনা অগ্রিশিখগ। মহোতি সা ॥১৭। 

অরহমন্দন! আক্ল রাজার মধো এক মদ্ররাজভিম্ন অন্য কোন রাজাই 
দত ভীমসেনের বেগ সহা করিতে সমর্থ হন ন। ॥১১॥ 

এ ২! জগতে এক ভীমসেন বাতীত অন্য কোন্ বীর যুদ্ধে মহাবল শলোর 
গদ!ন বেগ সহা করিতে পারেন ? ॥১১।॥ 

তখন ব্র্ণময় পটে বদ্ধ। (সোন।র পাতে মোড়া) ভীমের বিশাল গদাট। 
লোকের হধজনক হঈল এবং ঘুগিত হইতে থাকিয়া জলিতে লাগিল ॥১৩1 

সৈইরূপই শল্য যখন বিবিপন পথে বিচরণ ও ভাগে ভাগে মগুলাকারে ভ্রমণ 

করিতে থাকিলেন, তখন দিশাল বিছ্যাতের ন্যায় দীপ্চিযুক্ত তাহার গদাট।ও 
শাভি! পাইতে থাকিল ॥১৪। 

ক্রমে শল্য ও ভীমসেন ছুই জনই শঙ্গের সায় গদা ছুইট। সঞ্চালিত করিয়। 

₹ইট! বুষের ন্যায় গর্জন করতঃ মগ্ুলাকারে বিচরণ করিতে লগিলেন ॥১৫॥ 

নগুলাকারে ভ্রমণে এবং গদ[সঞ্চালনে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শল্য ও ভীমসেনের 

'শ তারতমা রহিল ন| ॥১৩। 



১১৮ মহাভারতে দেণি- 

তখৈব ভীমসেনন্ত দ্বিতাভিহতা৷ গদ]। 

বর্ষাপ্রদোষে খন্েতৈর তো বৃক্ষ ইবাঁবভে ॥১৮॥ 

গদ! ক্ষিপ্ত তু সমরে মদ্ররাঁজেন ভারত ! | 

ব্যোম দীপরমান। সা সহ্ছজে পাবকং মুছুঃ ॥১৯| 

তখৈব ভীষসেনেন দ্বিষতে প্রেষিত! গদ| | 

তাপয়মাস তৎ দৈন্যং মহোল্ক। পততী যথ। ॥২০॥ 

তে গদে গদিন।* শ্রেক্ঠো। সমাসাগ্ভ পরম্পরম্ | 
শবসন্ত্যোৌ নাগকন্যে ব সন্থজাতে বিভা বস্তুম্ ॥২১॥ 

নখৈরিব মহাব্যান্ছো দত্তৈরিব মহা গাজৌ | 
তৌ বিচেরতুরাসাগ্ গদাগ্র্যাভ্যাং পরস্পরম্ ॥২১॥ 
ততে। গদাগ্রাভিহতে ক্ষণেন রুধিরোক্ষিতৌ | 
দ্দৃশীতে মহাআ্সীনে কিংওকাবিব পুষ্পিতৌ ॥২৩| 

তথেতি। দিষত্ত! এঞ্রথ। শপোন 7১৮॥ 

গদেতি। ব্যোম গগন পাঁপবমান। প্রকাশধন্তী, স্দে উত্প!দঘ়।ম।স 0১৯। 

তখেতি। খিবতে শন্াম। পততী পতন্থী ॥২০॥ 

তে ইতি। ইবার্থে বশ, “ইবার্ধে বনিপাতোহন্েব" ইতি শ্রপভিঃ ॥২১। 

নগৈরিতি । গধাগ্র্যাঙ্যাৎ গদাশ্রেটা ভাম্ ॥২১। 

তখন ভীমসেন তাড়ন করিলে, শল্যের সেই বিশাল ও ভীষণ গদাটা আঁ 

শিখ। নিঃসারণ করিরা সহ্রই বিশীর্ণ হইয়। গেল ॥১৭। 

সেইরূপই শল্য আঘাত করিলে, ভীমের গদাট।-বধাকালের প্রদোধমনথে 

খগ্যোত-(জোন।কি পোকা) বেষ্টিত বৃক্ষের হবার প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥১৮। 

শরতনন্দন! যুদ্ধে শলা ভীমের প্রতি গদ1 নিক্ষেপ করিলে, সে গদ।ট। 
আকাশ আলোকিত করিয়া অনবরত অগ্রিসট্টি করিতে থাকিল ॥১৯॥ 

আবার সেইরূপই শল্যের গতি ভীমসেন গদা নিক্ষেপ করিলে, পতননাল 
বিশাল উক্কার ন্যায় সে গদাট! কৌরবসৈম্যকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল ॥২০॥ 

সেই গদ| ছুইট। গদাধারিশ্রেষ্ঠ শল্য ও ভীমকে পাইয়া__নিশ্ব।সত্য।গকাবাঁ 
ছুইট। সপীঁর হ্যায় অগ্রিস্থষ্টি করিত থ|বিলি ॥২১। 

ছুইটা মহাব্যাত্র যেমন নখদ্ার। এবং ছুইট! মহাহস্তী যেরূপ দন্তদর| যু 
করতঃ বিচরণ করে, তেমন শল্য ও ভীমসেন পরস্পর সন্গিহিত হইয়| উংকষ্ট 
গদাযুগলদ।রা যুদ্ধ করতঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২২।॥ 
(২০). প্রেরিত। গদ। ..পি। (১১)...গদিনাং শ্রেে...ব। বরা নি। 
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শশ্রুবে দিক্ষু সর্বাস্থ তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঠ। 
গুদাভিঘাতসংহ্বাদঃ শক্রাশনিরবোপমঃ ॥২৪॥ 

গদয় মদ্ররাজেন সব্যদক্ষিণমাহতঃ | 

নাকম্পত তদ। ভীমে! ভিগ্ভমান ইবাঁচলঃ ॥২৫। 
তথা ভীমগদাঁবেগৈস্তাড্যমানো মহাঁবলঃ | 
ধৈরয্যান্মদ্রাধিপস্তুস্থৌ বজ্গিরিরিবাহতঃ ॥২৬| 
অ[পেততুর্মহাবেগে সমুচ্ছি তগদাবৃতে 
পুনরন্তরমাগস্থো। মগ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥২৭। 
তথাপ্ন ত্য পদান্ঞ্টৌ সম্নিপত্য গজাবিব। 
সহসা লোহদ গাভ্যামন্যো হ্যমভিজদ্বতুঃ ॥২৮| 

₹হ ইতি। মহাহ্ব।নৌ শলাভীমসেনৌ | পুশ্পিভৌ স্জাতপুশ্পো ॥২৩! 

শখব ইতি । গদাভিথাতশ্ সংহাদেো বিকট? শব্দ; |১৪| 

গদ্মেভি। সাং বাম দ্ষিণঞ্চ পার্শমাআিতোতি নেষঃ |২৫| 

তপতি ।  ভীম্ন্য গ্রাবেগৈবেগব্তা। গদয়েত্যর্থঃ ॥২৬| 

% টাচ | সমুচ্ছি তগদৌ উত্তোলিতগদৌ। অন্তরমগঙ্থো সন্গিহিতৌ ॥১৭।॥ 

তত আপগুতা উত্পতো।খ্পতা গতর সন্নিপতা উপস্থা ॥২৮। 

মে মহাবল শল্য ও ভীমসেন গদাগ্রের আথাতে ক্ষণকালমধ্যেই রুধির-: 
দিক হয় পুপ্পিত কিশুকরৃক্ষের হ্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥১৩॥ 

ধমে ইান্দের বজপাতের শবের স্সায় সেই পুরুধশ্রে্ঠ ছুই জনের গদা- 
মধ শব্দ সকল দিকে শুনা যাইতে লাগিল ॥১৪। 

দাদার! বি বান ও দক্ষিণ পার্শে আঘ(ত করিলে ও, বিদার্ধা- 

গান পৰবতের ম্তায় ভীমসেন কাম্পত হইতে লাগিলেন ন। ॥১৫। 

[বার ভীমসেনও গদাদ।রা তাড়ন করিলে, বজাহত পব্বতের হ্যা মহাবল 

শলা /দশোব গুণে স্থির থাকিতে লাগিলেন ॥২৬। 

হাহার! দুই জনই গদা উত্তোলন করিয়। এক এক বার মহাবেগে আপতিত 
হত পারি আবার সমিহিত হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগি- 
চলেন ॥১৭| 

বং তীহার। আট পা লাফাইয়। লাফাইয়! যাইয়া আবার দুইটা হস্তীর 

বায় সহিত হইয়া রঃ গদাযুগলদ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে 
* প্লেন ॥২৮। 

শা শি পাস ২০২৮৯ শীট শশা  শশি শি সপ শি এ ২ ৯ শি শট শশা ০ 

দে অথাপুত্য . 'বাবরানি। 



১২০ মহাভারতে ডে", 

তৌ পরস্পরবেগাচ্চ গদাভ্যাঞ্চ ভূশাহতৌ | 

যুগপৎ পেততুবাঁরৌ ক্ষিতাবিজ্দ্রধ্বজাবিব ॥২৯॥ 
ততো বিহ্বলমানং তং নিশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ । 

শল্যমভ্যপতভ্্ কৃতবন্মা মহারথঃ ॥৩০।॥ 

দৃষ্ট৷ চৈনং মহারাজ! গদয়াভিনিপীড়িতম্। 
বিচে্টন্তং থা নাগং মূচ্ছঘ়াভিপরিপ্রুতষ্ ॥৩১। 
ততঃ স্বরথমারোপ্য মদ্রাণামধিপং রণে। 

অনপাবাহ রণাভ্ভ্ং কৃতবন্মা মহারথঃ ॥৩২। (যুখাকম্) 

ঘণিববদ্ধিছলে। বীরো! নিমেষাঁৎ পুনরুখিতঃ | 

ভীমোহপি সুমহাঁবাহুর্গদাপাণিরদৃশ্যত ॥৩৩| 

ততো! ম্রীধিপঃ দৃষ্ট1 তব পূত্রাঃ পরাুখম্। 
সনাগপক্যশ্বরথাঃ মমকম্পন্ত মরিষ ! ॥৩৪॥ 

তাবিতি। পরম্পববেগ।হ বেগেন পবম্পবদেহাদ।নাহ ২৯ 

তত ইতি । বিহিবলম।ন” বিচ্বলীভব্নুম। অভাপতং রঙ্গার্থমভ্যপাবহ ॥৩০| 

দৃষ্টেতি। এনৎ শলাম্। বিচেষ্টন্ং স্পন্দঘানম, নাগ ভস্তিনম। অভিপপিথত 

সর্বতোভাবেনাক্রান্থম। অপোবাভ অপমসার |৩১--৩২॥ 

ক্টীববদিতি। ক্লীববং স্থরাপানাদিন। মন্ত ইব ॥৩৩| 

ভত ইতি। নাগৈহষ্থিিঃ পরিভিঃ পর্াাতিভিঃ অখৈ রখৈশ্চ সভেতি তে ॥৩৪। 

ক্রমে তাহারা উভয়েই পরস্পরের বেগে এবং গদাদ্বয়ের অত্যন্ত আদাদে 

ছুইট। ইন্দ্রধবজের হ্যায় একদাই ভূভলে পতিত হইলেন ॥২৯। 

শল্য ভূতলে পতিত ও বিহ্বল হইর়। বার বার নিশ্বাস ত্যাগ বি 

লাগিলে, মহারথ কৃতবন্মা সত্বর তাহার নিকট আগমন করিলেন ॥৬০। 

মহারাজ! শলাকে গদাঘাতে পীড়িত, হস্তীর হ্যায় স্পন্দিত ও মুচ্চাগ্রন্ 

দেখিয়। মহাঁরথ কৃতবন্মা সত্বর তাহাকে আপন রথে তুলিয়। লইয়া সমরস্থল 

হইতে অপস্থত হইলেন ॥৩১- ৩২॥ 
এদিকে মত্তের হ্যায় বিহ্বল, বীর ও মহাবাহছু ভীমসেনও নিমেষমধ্ো 

পুনরায় উখিত হইয়া গদপাণি অবস্থায় সি হইতে লাগিলেন ।৩ 
মাননীয় রাজা! তাহার পর আপনার পুত্রের মদ্ররাজ শল্যকে পরাঘ্থু 

দেখিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত কি হইতে থা [কিলেন॥ 1৩31 

চি 

(৩০. 'কুতবন্মী মহাবলহব। 



পর্ববণি চতুর্দশো হধ্যায়ঃ। 

তে পাঁগুবৈরর্যমানাস্তাবকা জিতকাশিভিঃ | 

ভীত দিশোইন্বপদ্ন্ত বাতনুন্না ঘন! ইব ॥৩৫॥ 

নিজিত্য ধার্তরাষ্্রীতস্ত পাণগুবেয়া মহারথাঁঃ | 
ব্যরোচন্ত রণে রাজন! দিপ্যমানা ইবাগ্য়ঃ ॥৩৬। 
সিংহনাদান্ ভূশং চত্রুঃ শঙ্মান্ দধূশ্চ হষিতাঃ । 

ভেরীশ্চ বাদয়ামাস্ৃস '্গাং্চানকৈ? সহ ॥৩৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রে।ণপর্বপি 
দ্রোণাভিষেকে শল্যাপযানে ভ্রয়োদশোহ্ধ্যায়? ॥০॥ * 

৭ /5/ ৭ 

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ | 

সগ্তয় উবাচ। 
তদ্বলং স্মহদ্দীর্ণং ত্বদীরং প্রেক্ষ্য বী্ধ্যবান্। 

দধারৈকো! রণে রাজন! বৃষসেনোহস্ত্রমা়রা ॥১। 
*ইতি। প্রিতেন জেন কাশস্ছে শোভন্ত ইতি তৈ:। বাত! বামুপ্রেরিতাঃ 1৩৫1 

এজিতোতি। ব্যরোচন্ু আনন্দেনাখে।ভন্ | দ্রীপ্যমান। জলন্ত; |৩৬। 

'হেতি। হথ্তাঃ পগুবের| ইত্যন্ঠবৃত্তিঃ ॥৩৭| 

মহানহেপার্ধযার-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসপিদ্ধান্তব!গীশভট্ট।চাধ্যবিবচিতাঘাঁং মহাভারত- 

ক ভারতকৌমুদীসমাখ্যারাং ছেণপর্বণি দ্রোণাভিষেকে অ্রয়োদশোহ্দ্যায়ঃ || 

-_-777(8) 

তপতি | দীর্থং ভপ্রমূ। বুষসেনঃ কর্পুত্রত অঙ্সমায়র। অন্তশিক্গাকৌশলেন 19 

্ নট, রা 
ন 

ক 

র্ 

বিজয়শোভী পাগুবের! গীড়ন করিতে লাগিলে, আপন।র পক্ষের সেই 

যোদ্ধারা ভীত হইয়া বায়ুপ্রেরিত মেঘসমূহের ন্যায় নানাদিকে সরিয়া 

“লেন ॥৩৫॥ ্ 
রাজা! তখন মহারথ পাগ্ডবের! ধার্তরাষ্ট্রগণকে জয় করিয়া সমরাঙ্গনে 

প্রজলিত অগ্নির ন্যায় শোভ| পাইতে লাগিলেন ॥৩৬। 

আর তাহারা আনন্দিত হইয়া বিশাল সিংহনাঁদ, শঙ্খধ্বনি, ভেরীর বা 

টি মৃদঙ্গ ও আনকের শব করিতে থাকিলেন' 1৩৭ 

(৩৬)-“বার্রষ্াং্চ পি । *. শতুরদিশোহধযায়া ক তত পঞ্চদুশোহ্্যারঃ' ব। রা নি। 
(১). 'দধারৈকে| রণে পা গুন্..নি। 

১৬ 



১২২ মহাভারতে দোণ-- 

শরা দশ দিশে। মুক্তা বৃধসেনেন সংযুগে। 

বিচেরুস্তে বিনিভিদ্ঞ নরবাজিরথদ্বিপান্ ॥২॥ 
তশ্থ দীপ্ত। মহাবাঁণ! বিনিশ্চেরুঃ সহজ্রশঃ | 

ভানে(রিব মহারাঁজ ! ঘন্মকালে মরীচয়? ॥৩॥ 

তেনাদ্দিত। মহারাজ ! রখিনঃ সাঁদিনস্তথা | 
নিপেতুরুব্যাং মহসা বাতভগ্না ইব দ্রুমাঃ ॥8| 
হয়ৌঘাংশ্চ রখোঘাংশ্চ গজৌঘাংশ্চ মহারথঃ | 
অপাতযদ্রণে রাজন! শতশোহথ সহঅশঃ ॥৫| 
দৃষ্ট। তমেকং সমরে বিচরন্তমভীতবৎ | 
সহিতাঁঃ সব্বরাজানঃ পরিবক্রঃ সমন্ততঃ ॥৬| 

নাকুলিন্ত শতাঁনীকো। বুষসেনং সমভ্যয়াৎ। 
বিব্যাধ চৈনং দরশভির্নারাচৈর্মন্মীভেদিভি? ॥৭| 

এব] ইতি। মুক্ত! নিশিপ্যাঃ। নরবামিরথদিপান্ পাগবপ্সীনান ॥১। 
তশ্সেতি। দীপ। উচ্জলাঃ। ভানোঃ জধান্তা, ঘশ্মকালে গ্রীক্মসঘয়ে ॥৩| 

তেনেতি। সাধিনে। হস্তাম্বারোহিনঃ | উব্যাৎ ভূতলে 18] 

হযৌঘানিতি। এদানামপি নীনাত্বাৎ সর্দন্র বনুবচন্ম্॥41 
দুষ্টেতি। সর্ববাঁছজানঃ পা গুবপক্ষীঘাঃ, পরিবত্রঃ পরিবেষ্টি তবন্থঃ ॥9| 

ৃঁ নাকুলিবিতি ! নাকুপির্নকূলপুত্রঃ, শতানীকো নাম ॥৭| 

_ সঞ্জয় বলিলেন _'রাজা! আপনার সেই বিশাল সৈন্ত ভগ্ন হইয়াছে 
দেখিয়। কর্ণের পুত্র বলবান্ বৃষসেন একাকীই অস্ত্রশিক্ষার কৌশলে সেই দৈন্া- 
রক্ষার ভর গ্রহণ করিলেন ॥১। 

বুষসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণ সকল পাগুবপক্ষের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি 

গণকে বিদীর্ণ করিয়! দশ দিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥২।॥ 

মহারাজ! বৃবসেনের উজ্জল সহজ সহত্র মহাবাণ, গ্রীষ্মকালে সুর্যে।র 
কিরণসমূহের ম্যায় নির্গত হইতে থাকিল ॥৩॥ 

মহারাজ! বৃষসেনকর্তৃক নিপীড়িত পাগবপক্ষের রী ও গজাশ্বারোচী 
সকল বায়ুভগ্ন বৃক্ষসমূহের স্যায় ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥8॥ 

রাজা! মহারথ বুষসেন পাগডবপক্ষের শত শত ও সহস্র সহজ অশ্বারোহী, 
রথারোহী ও গজারোহীকে যুদ্ধে নিপাতিত করিতে লাগিলেন ॥৫॥ 

তিনি একাকী নিয়ের ন্যায় যুদ্ধে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়। পাগুবপন্েন 
রাজারা সকলে মিলিত হইয়া আসিয়। সকল দিকে তাহাকে বেষ্টন করিলেন ॥৬। 



পর্ববণি চতুর্দশোহধ্যায়ঃ। ১২৩ 

তন্ত কর্ণাত্মজশ্চাপং চিন্বা কেতুমপাতয়ৎ। 
তং ভ্রাতরং পরীপ্নন্তো দ্রোপদেয়াঃ সমভ্যয়ুঃ ॥৮। 
কর্ণাত্রজং শরব্রাতৈরদৃশ্ঠং চক্তুরপ্নস| | 
তান্ নদন্তে হভ্যধাবন্ত দো ণপুত্রমুখা রথাঃ ॥৯॥ 

ছাঁদয়ন্তো মহারাজ! দ্রৌপদেয়ান্ মহারথান্ 
শরৈর্নানাবি ধৈস্ত- পর্ববতান্ জলদা ইব ॥১০॥ (বুখকছ্) 
তান্ পাণুবঃ প্ত্যগরংস্ রিতা? পুত্রগৃদ্ধিন | 
পাঞ্চালাঃ কেকয়। মৎস্তা? স্হ্য়াশ্চোগ্যতায়ুধ।? ॥১১। 
তদ্যুদ্ধমভবদ্ঘো রং স্মহদ্রোমহধণম্ | 

তর্দীয়ৈ? পাণুপুত্রাণাং দেব।নামিব দানবৈ? ॥১২। 

হশ্তেতি। পরীগা্ে। বক্ষিতৃছিচ্ছপ্তু, দ্রৌপদেঘ। প্রৌপন্। অপবে পুআ50৮1 
কণেতি। শরাখ।€ ত্রাতৈ, সমৃহৈ; | অগ্স। প্রতম্। ফোশন্নু। অঙ্খামগ্রতথ 

'4 বিন । জপন। মেখা ॥৯--১০| 

তাশিতি। পুত্রগুদ্ধিনঃ পুভ্রাণাং জীবনরক্ষণাভিলাখিণ: ॥১১। 

হদিতি। বোমহমণম্ আশ্চমাকপতথ। সির |১২| 

নকুলের পুত্র শঙ।নীক বৃবসেনের দিকে ধা [বি হইলেন এবং মন্মভেদী 
“এট। নারাচদ্বার। ভাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৭॥ 

তখন বৃুষসেন শতানীকের ধনু ও ধ্বজ ডেদন করিয়া নিপতিত করিলেন। 
ই সময়ে দ্ৌপদীর অপর পুত্রের সেই আত। শতানীককে রক্ষ। করিবার জন্য 

ইপশিন হইলেন ॥৮| 

এবং ভাহার। তৎক্ষণ।ৎ বাণসমূহদ্ব।র। বৃষসেনকে অনুশ্য করিয়। ফেলিলেন। 
শহাধাজ ! তখন মেঘসমূহ যেমন জলবর্ষণদ্াারা পৰ্ধতগণকে আচ্ছাদন করে, 
'সহরূপ অশ্বথামপ্রভৃতি রথীরা গর্জন ও নানাবিধ বাণদ্বারা আচ্ছাদন করিতে 
সরতে সত্বর মহারথ দ্রৌপদেয়গণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৯-_১০। 

এই সনয়ে পুত্রগণকে রদ্ষ। করিবার অভিলাধী পাগুবগণ, পাঞ্চালগণ, 
“ককয়গণ, মংস্তগণ ও ্বপ্তয়গণ অস্ত্র উত্তোলন করিয়! সমর তাহাদিগকে গ্রহণ 
করিলেন ॥১৩। 

ক্রমে দানবগণের সহিত দেবগণের ন্যায় কৌরবগণের সহিত পাগুবগণের 
এহিবিশা [ল, ভীষণ ও রোমহর্ণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১২ 

১১), পাাল: টি রা 



১২৪ মহাভারতে ডোণ-- 

এবং ঘুষুধিরে বীরাঃ সংরন্ধাঃ কুরুপাগুবাঃ 

পরম্পরমু্দীক্ষন্তঃ পরম্পর কৃতাগসঃ ॥১৩। 

তেষাং দদূশিরে কোপাদ্পুংষ্ুমিততেজমা ষ্। 
যুযুৎসুনামিবাকাশে পতত্রিবর-ভোগিনাম্ ॥১৪। 
ভীমকর্ণকৃপদ্রোণ-দ্রৌণিপার্ধতসাত্যকৈ?। 

বভাসে স রণোদ্দেশঃ কালদুর্যেরিবোদিতৈ? ॥১৫। 
তদাসীভ,মূলং যুদ্ধ নিদ্বতা দিতে | 

মহাবলানাং বলিভিত্দানবানাং যথা হারৈঃ ॥১৬। 
ততে। ষ্িরানীকুদধ, রা | 
ত্দীয়মবধধীৎ সৈন্যং সংপ্রত্রতমহারথম্ ॥১৭। 
তৎ গ্রভগ্নং বলঃ দুষ্ট শক্রভিভূশিমদ্দিতম্ । 
অলং জরুতেন বঃ শুরা ইতি দ্রোণোহভ্যভাষত ॥১৮। 

এব্মিতি। সংরদ্ধাঃ ভ্ুদ্ধীঃ। প্রম্পরং কৃতানি আগাখমি অপরাধ যৈ্ে ॥১৩। 

ভেযামিতি। বপৃণ্যি শরীরাণি। পতত্রিবরাঃ পক্ষিরেষ্ট। ভোগিনঃ সর্পাশ্চ তেষাম্॥১৪। 

ভীমেতি। পৌপিরশ্বখামা, পার্সতো। ধৃষ্টছায়ঃ | রণোদ্দেশে| রখাগনম্ ॥১৫। 

তদেতি। নিদ্বতাৎ প্রহরতাঁঃ বিনাশয়তাঞ্চ। আুরৈঃ সহ 1১৬ 

তত ইতি । ততঃ উদ্ধত উদ্বেলিত; যঃ অণবস্থগ্ত নিস্বন ইব নিষ্বনো গনং দা 

তন্তাপূশম্, যুপিঠিরল অনীক সৈন্য কত, সং্রদ্রতা; পলাগিতা মভারথ। যস্ত তং তখ|ভুতম, 

ত্বদীম গৈন্তং কম্ম অবধীৎ ॥১৭| 

পরস্পর অপরাধী বীর কুরুপাগুবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর দৃষ্টিপাত করিতে 
থাকিয়া এইভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৩। 

ক্রমে আকাশে যুদ্ধ পন্গী ও সর্পগণের শরীর যেমন দেখ। যায়, ক্রোধ- 

বশতঃ অমিততেজা কুরুপাগ্ডবগণের সেইরূপ শরীর দেখ যাইতে লাগিল ॥১৪। 

তখন প্রলয়কালোদিত বহুতর সুধ্যের ম্যায় ভীমসেন, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, 

অশ্বথা মা, ধৃষ্টদযয় ও সাত্যকিদ্বার। সেই সমরস্থল শোভা পাইতে লাগিল ॥১৫॥ 

পুর্বকালে বলবান্ দেবগণের সহিত মহাঁবল দানবগণের যেরূপ তুমুল যুদ্ধ 

হইয়াছিল, সেই সময়ে পরস্পর প্রহারকারী কুরুপাগুবগণেরও সেইরূপই তুমুল 
যুদ্ধ হইতে থাঁকিল ॥১৬। 

তদনন্তর উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় গর্জনকারী ধুধিষ্টিরের সেন্য আপনার 
সৈন্গণকে বধ করিতে লাগিল; তখন আপনার পক্ষের মহারথেরাঁও পলায়ন 
করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ 
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ততঃ শোণহয়ঃ ক্রুদ্ধশ্তুর্দন্ত ইব ছিপঃ। 

প্রবিশ্থ পাগুবানীকং যুধিষ্টিরমুপাদ্রব ॥১৯| 
তমাবিধ্যচ্ছিতৈর্বাৈ? কঙ্কপত্রৈযুধিঠিরঃ | 
তস্য দ্রোণো ধনুশ্ছিত্বা তং দ্রুতং সমুপা্রবৎ ॥২০॥ 

চক্ররক্ষঃ কুমারস্ত পাঁঞ্ধালানাং বশন্বরঃ | 

দধার দ্রোণমায়াস্তং বেলের সরিতাং পতিম্ ॥২১। 

|ণং নিবারিতং দুষ্ট কুমারেণ দিজর্ধভম্। 
্ হনাদরবো হ্াসীৎ সাধু সাধিবতি ভাধষিতঘ্ ॥২২॥ 

কুমারস্ত ততো দ্রোণং সারকেন মহাহবে | 

বিব্যাধোরমি মংক্রদ্ধঃ সিপহবচ্চা নদন্মুহুঃ ॥২৩| 

তপিতি। গ্রভঞত বিশ্রষ্ম বলং কৌরবশৈত্যন। ক্রতেন পলাঘনেন 0১৮ 
তত ইতি। খোণ| বকতবণ। হথ| অশ্ব যন্ত স দ্রোণঃ ॥১আ] 

হমিতি। শিতৈঃ শিলাশাণিতৈত কঙ্কানাং পঙ্গিণাহ পত্হানি পঙ্গ। দেযু তৈঃ0১০। 

»কেতি। চক্রে | যুবিষটিবসৈন্ঠরক্ষকই, কুদারে। নাদ। বেল| তরম্ ২১) 

'নগিতি। সি"হনাদ এব রঝঃ সঃ) ইতি ভাঘিতং বাকাঞ্চ।সীহ পাগুবপঙ্ষে ॥১১। 

4ঘাব ইতি । উরসি বক্ষপি। অনদৎ অগজং॥২৩| 

শত্রগণের গুরুতর গীড়নে সেই কৌরবসৈন্য ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে 
.দখিয়। দ্রোণ বলিলেন বীরগণ ! আপনারা পলায়ন করিবেন না” ॥১৮॥ 

হাহার পর রক্তাশ্ব ডোণ ত্রুদ্ধ হইয়া 1 চতুদন্ত হস্তীর সার পাগুবসৈম্তমধ্যে 

£বেশ বি যুধিষ্টিরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯॥ 
*২৭ যুধিষ্ঠির শিলাশাণিত ও কঙ্বপক্ষমুক্ত বাণসমূহদ্ার। দ্রোণকে বিদ্ধ 

কপ লাগিলেন। দ্রোণও সন্বর তাহার ধনু ছেদন করিয়। তাহার দিকে 
প1ণত হইলেন ॥১০। 

চা খন্ড ১৪৫ 
স্ব 

ত্বোণ আসিতে লাগিলে, তীর যেমন সমুদ্রকে ধারণ করে, সেইরূপ 

/রের চক্ররক্ষক ও পাঞ্চালগণের যশক্কর কুমার দ্রোণকে ধারণ করি- 
“শিগ॥০১]॥ 

কুমার চা দ্রোণকে নিবারণ করিলেন দেখিয়। পাগুবপক্ষে সিংহন 
« দাপুবাদ হইতে লাগিল ॥২২। 

তাহার পর কুমা র অত্যন্তক্রদ্ধ হইয়া বাঁণদ্বারা মহাযুদ্ধে দ্রেণের বক্ষস্থল 
'পদ্ধ করিলেন এবং অনবরত সিংহনাদ করিতে থাকিলেন ॥২৩। 

1১১)... ইতি ভাধতাম-পি।, (২৩). মিবচ্চ নদন্ সুভ বাব র। শি। 

বরাক 

রদ 



১২৬ মহাভারতে ডোঁণ- 

সংবাধ্য চরণে দ্োণং কুমারস্ত মহাবলঃ । 

শরৈরনেকসাহজ্রৈঃ কৃতহন্তে। জিতক্রমঃ ॥২৪॥ 

তং শুরমার্ধ্যব্রতিনং মন্ত্রাস্ত্রেবু কৃততমম্। 
চক্তরক্ষং পরাম্থদাৎ কুমারং দিজপুঙ্গবঃ ॥২৫। 

স মধ্যং প্র।প্য সৈন্যান।ং সর্ববাঃ প্রবিচরন্ দিশঃ 

তব সৈন্যস্ত গোপ্ডাসীন্ভারদ্বাজে। দ্বিজর্ধভঃ ॥২৬॥ 

শিখপগ্ডিনং দ্বাদশভিবিংশত্য। চৌভমৌজসম্ 
নকুলং পঞ্চভিবিদ্ধা সহদেবঞ্চ সপ্তভিঃ ॥২৭॥ 

যুধিষ্ঠির" দ্বাদশভির্জ্রৌপদেয়া 'স্ত্িভিস্ত্িভিঃ | 
সাত্যকিং পঞ্চভিবিদ্ধী মৎস্তঞ্চ দশভি? শরৈ? ॥২৮। 
ব্যক্ষোভযদ্রণে যোধান্ বথামুখ্যমভিদ্রবন্। 

অভ্যবর্তত সপপ্রেপ্নঃ কুস্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরদ্ ॥২৯॥ (বিশেষকদী 

সবাব্যেতি। কতহ, অন্ক্ষেপে শিশিতভন্গত দিম এবামীহ ॥২৪| 
তমিভি। আয্যব্রতিন সঙ্জনকাষো নিরতম্॥ পবাধুদহ এমদদবৎ ॥২৫| 
সইতি। সৈল্সান।" পাগুবীরানাম। গোপু। রঙ্ষকঃ ॥২৪| 

শিথগ্িনগিতি | বিদ্ধ ভাডরগিখা। মহস্তং বিবাটম্। ব্যগোৌভয়ৎ আলোডুদছ। 

যথামুখ্যং প্রধানানতিত্রঘা, অভি্বন্ অঙিপাবন্। স প্রেগ্ গর হীভিমিষ্্ঃ ২৭২৪] 

মহাবল ও শিক্ষিতহস্ত কুমার অনেক সহজ বাণদার। যুদ্ধে দ্রোণকে নিবারণ 
করিয়া অপরিশ্রান্তই থাকিলেন ॥২৪। 

ক্রমে ত্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণ_বীর, সঙ্জনকাঁধ্যে নিরত, মন্ত্রণা ও অস্ত্রে নিগঃ 

এবং যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক কূম।রকে মর্দন করিতে লাগিলেন ॥২৫। 

্রাহ্মণশ্রেষ্ট দ্রেণ পাগুবসৈম্থমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল দ্রিকে বিচরণ 
করিতে থাকিয়া আপনার সৈন্য রক্ষ! করিতে থাকিলেন ॥২৬। 

ক্রমে দ্রেণ-_বারট। বাণদ্বারা শিখণ্তীকে, কুড়িটাদ্বারা উত্তমৌজাকে, 
পাঁচটাদ্বারা নকুলকে, সাতটাদ্বর। সহদেবকে, বারটাদ্বারা যুধিষ্টিরকে, তিন 

তিনটা দ্বার দ্রৌপদীর পুত্রগণকে, পাচটাদ্বারা৷ সাত্যকিকে এবং দশটাদ্বাব। 
বিরাটরজাকে বিদ্ধ করিয়! প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের দিকে ধাঁবিত হইয়া 

তাহাদিগকে আলোড়ন করিলেন এবং কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার জন্য 
তাহার অভিমুখবত্তী হইলেন । ॥২৭-_২৯॥ 
সপে শশা টি টি 72 

(২৪)*, 'জিতশ্রম: _বর। নি। 



পর্ববণি চতুর্দিশোহ্ধ্যায়ঃ | - 

বুগন্ধরস্ততো রাজন! ভারদ্বাজং মহারথম্। 

বারয়ামাস সংক্রদ্ধং বাতোদ্ধ,তমিবার্ণবম্ ॥৩০| 
যুধিষ্ঠিরং স বিদ্ধা তু শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ। 
যুগন্ধরন্ত ভল্লেম রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥৩১॥ 
ততো বিরাটদ্রপদে কেকয়াঁঃ সাত্যকি? শিবি?। 
ব্যাত্রদত্তশ্চ পাঁঞ্চাল্যঃ সিংহসেনশ্চ বী্যবান্ ॥৩১। 

এতে চান্যে চ বহবঃ পরীপ্চান্তে যুধিষ্ঠিরম্ | 
আবক্রস্তস্ত পন্থানং কিরন্তঃ সায়কান্ বহুন্ ॥৩৩॥ (যুগ্ধকম্) 

ব্যাপ্রদততস্ত পাঞ্চাল্যে। দ্রোণং বিব্যাঁধ মার্গণৈঃ | 
পর্চাশত! শিতৈ রাজন! তত উচ্চ ্র-র্জনাঃ ॥৩৪। 
ত্বরিতং মিংহসেনস্ত দ্রোণং বিদ্ধ মহারথম্ ূ 

প্রাহসৎ সহস। হষ্টস্ত্রসয়ন্ বৈ মহাঁরথান্ ॥৩৫। 

ধ্ ্  

মুগেতি। যুগন্ধারে নাম বশ্চিৎ পাপ্তব্পঙ্গীয়ে। যোদ্ধা । বাতোদ্ধ তত বায়দেপিতম্ ॥৩০। 

ভ। সদোণঃ। রখনীড।ধিতানেন যুগন্ধরস্য পগিতুল্য বং দ্বশিতম্ 1৩১ 
তইঠি। কেকয়াঃ পঞ্চ ভাতরঃ| পরীপ্ধান্ে। রশিতৃমিচ্ছন্তঃ ॥৩২--৩৩। 

বা।ন্রেতি। মার্স ৈর্বাণৈঃ। উচ্চ ক্রুশুরাননগকোলাহলং ৯৪, জনাঃ প ধবপক্গীযাঃ ॥৩৪| 

কপিতসিতি। হষ্টে দোণতাঁডনে শকঙ্াদেবেতি ভাঁবঃ ॥৩৫| 

রাজ।! ভাহ।র পর ঘুগন্ধর--বায়ূসঞ্চালিত সমুদ্রের গায় উপস্থিত ক্রুদ্ধ 

চহারথ ছ্োণকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩০। 

তখন 'দ্রাণ নতপবর্ব ব্ততর বাঁণদবারা যুধিষ্টিরকে বিদ্ধ করিয়া একটা ভল্প- 
“রা যুপন্ধরকে রথনীড হইতে নিপাতিত করিলেন ॥৩১। 

তদনন্তর বিরাট, দ্রপদ, কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চাল- 

দেশীয় ব্যাপ্রদত্ত ও বলবান্ সিংহসেন ইহার! এবং অন্যও বনততর যোদ্ধা 
য্ষিরকে রক্ষা করিবার ইচ্ছ! করিয়া বহুতর বাণ নিক্ষেপ করতঃ দ্রোণের 
পথ রুদ্ধ করিলেন ॥৩১--৩৩॥ 

বাজ! পাঁঞ্চালদেশীয় ব্যান্রদত্ত স্বধার পঞ্চশটা বাণদ্।রা দ্রোণকে বিদ্ধ 

করলেন; তাহার পর পাগুবপক্ষের লোকের! উচ্চম্বরে আনন্দকোলা হল করিয়া 
উঠিল ॥৩৪। 

সিংহসেনও সহ্বর মহরিথ দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া আনন্দিত হইয়া এবং 
পিপক্ষমহারথগণকে ত্রস্ত করিতে থাকিয়! তৎক্ণাৎ হাস্য করিয়া উঠিলেন ॥৩৫। 

৩৪) ব্যান্রদত্শ্চ পি.পঞ্চাশস্ডিঃ শিতৈঃ-পি বাপক্কাখতৈঃ শিতৈঃতব! | 
সি 



১২৮ মহাভারতে দ্রোঁণ-. 

ততো! বিস্ফার্য্য নয়নে ধনুক্াঁমবসৃজ্য চ। 

তলশব্দং মহৎ কৃত্বা দ্রোণস্তং সমুপাদ্রবৎ ॥৩৬| 

ততস্ত সি“হসেনস্ত শির? কায়াৎ সকুগুলমূ। 

ব্যাপ্রদত্তস্ত চাক্রম্য ভন্লীভ্যামাহরদ্বলী ॥৩৭| 
তান্ প্রস্থদ্ক শরব্রাতৈঃ পাগুবানাং মহারথান্। 
ৃিিররখাভ্যাসে তস্থ সৃত্যুরিবান্তকঃ ॥৩৮| 
ততোইভবন্মহাঁশব্দো রাজন! যৌধিষ্ঠিরে বলে। 
হতো রাঁজেতি যোধানাং সমীপস্থে যতব্রতে ॥৩৯। 

অক্রবন্ সৈনিকাস্তত্র দৃষ্ট। দ্রোণস্ত বিক্রমমূ। 
আগা রাজা ধারা; কৃতার্ধো বৈ ভবিষ্মৃতি ॥৪০॥ 

তত ইতি। ধন্তষে। জা” গুণমূ। মৃহদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥৩৬| 

ইতি। ভল্লাভাাম্ একেন ভল্লেন পি'হসেনস্ত সকুখচলং শিরঃ, অপরেণ চ ব্যাুদ 

সকুগুলং শির: কায়াদাহরৎ অচ্ছিনদিতার্থ:, বলী বলবাঁন্ দোণঃ ॥৩৭। 

তাঁনিতি। যুধিষ্টিররথস্ত অভ্যাসে সমীপে, অন্থকে। বন্ধনকারী 0৩৮ 

তত ইতি। বাছ। বুণিষ্টিবঃ। হতত্রতে অনিভোত্র।দিব্রতবতি দোণে ॥৩৯। 
অক্রবনিতি। কুতাথে। ঘুবিষ্টব্গ্রহবাত সম্পাদিভগ্রযোজনঃ 1৪5। 

তদনন্থর ফ্রোণ নয়নযুগল উন্মীলন, ধনুগুণনার্জন ও বিশাল তলশবদ 
করিয়। সিংহমেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৬। 

তদনন্তর বলবান্ ড্রোণ আক্রমণপুব্বক একটা। ভল্লদ্ধারা কৃগুলযুক্ত দি- 
সেনের মস্তক এবং অপর ভন্নদ্বার ব্যাস্রদন্তের শির দেহ হইতৈ অপহরণ 
করিলেন ॥৩৭॥ 

তিনি বাণসমৃতদ্বার। এইভানে পাগুবপক্ষের মহারথগণকে পরাভূত করিয়া 
যুধিষ্টিরের রথের নিকটে যাইয়। কালান্তক যমের ন্যায় অবস্থান করি- 
লেন ॥৩৮॥ 

রাজা! তখন দ্রোণাচার্ধ্য যুধিষ্টিরের রথের নিকটবন্তাঁ হইলে, যুধিষ্টিরের 
সৈম্যমধ্যে যোদ্ধাদের এইরূপ বিশাল কোলাহল হইল যে, রাজা নিহন 

হইলেন? ॥৩৯। 

আর সেই সময়ে দ্রোণের বিক্রম দেখিয়া কৌরবসৈন্তেরা বলিতে লাগিল 

যে, 'আজ রাজ! র্য্যোধন কতার্থ হইবেন ॥৪০। 
পপ ০ 

টে পি পপ পিপি | পপ আপ পোীশ  আপসপেপ ৯৯পল 

তে). 'ায়াদপাহ্রং - ভল্লা ভ্যামহনদ্বলী_-পি। (৬৮) তান্ প্রযজা ..বা নি। 



হাভাবরত ্ 
- ভির্শিততেস্ছভা 

মহষি-শ্রীরুষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্ 

এ) তি 

দ্োণপর্ক 
১০ 78১ 

দ্বিতীরখণ্ডম্ 

নি 8 

দর্শনা চাঁ, 

শ্রীমন্নীলকণ্ঠরুতয়া ভারতভাবদীপ- 
সমাখ্যয] টীকয়। 

মহাকহোক্পাধ্যায-ন্ডাল্সতাোর্্য- 

শ্ীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া 
ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়। টাকয়া তৎ্রুত- 

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ 

92 পাপ 

' কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্থরিবত্মস্থসিস্ধান্তবিগ্ঠালয়াং 

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ 

১৩৪৭ বঙ্গাবে 

গ্লাভকপক্ষে যুলং ১. সাধার্ণপঙ্ষে মুলাং ১০ 





প্ববাণি চতুর্দশোহধ্যায়ঃ | ১২৯ 

অম্মিন্ মূহুর্তে দ্রোণস্ত পাঁগুবং গৃহা হষিতঃ। 

আগমিষ্যতি নো নূনং ধার্তরাষ্্স্ত সংযুগে ॥8১॥ 
এবং সংজল্পতাং তেষাং তাবকানাং মহারথ? | 

আঁয়াঁজ্জবেন কৌন্তেয়ো রথঘোষেণ নাদয়ন্ ॥৪২। 
শোণিতোদাং রথাবর্তীং কৃত্বা বিশসনীং নদীমৃ। 
শুরাস্থিচয়সন্কীণীং প্রেতকুলাপহারিণীম্ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্) 
তাং শরৌঘমহাফেনাং প্রাসমৎস্যসমাকুলাম্ । 
নদীমুততীধ্য বেগেন কুরূন্ বিদ্রাব্য পাগুব? ॥8৪8| 

ততঃ কিরীটী সহসা ড্রোণানী কমুপাদ্রবৎ | 
ছাদয়নিযুজালেন মহত! মোহয়ন্নিব ॥8৫॥ (যুগ্নকম্) 

অস্মিন্গিতি। পাগুব যুণিষ্ঠিরম্, গৃহ গৃহীহ| | নং অস্মাকম্ 09১) 

এবধিতি। আয়।ৎ আগচ্ছং। জবেন বেগেন, কৌন্ধেঘোহজ্নঃ। শোপিতানি রক্তান্োব 

উদকানি যন্তাস্থাম্। রথা এব আবশ। জলন্রময়ে। যন্তাস্াম্, বিশস্যতে অন্তৈ ইতি বিখসনী তাং 
এশিলপজশিতািতার্থ। শুরাণামন্্িচযেন সঙ্গীর্ণাৎ ব্যাপ্তাম্, প্রেত! মৃত এব কলানি তীরাণি 

তালি অপহরতীতি ভাত তাদশীঞ্চ নূদীং কু]! ॥৪২--৪৩| 

তানিতি। ততঃ পাঞুবঃ কিরীটী অঙ্্রনত বেগেন, শরৌঘ এব ম্হাকেনো। যন্থাস্থাম্ প্রাস। 
অফ্বিব্যে। এব মংস্থাঠৈ: সমাকুলাদ ব্াপ্থাঞচ, তাত নদীমুত্তীযা, কুরূন্ বিদ্রাবা মদ্দিযিত্বা চ, 

“হত! ইযুজালেন বাণসমভেন, ছাদয়ন মোতমুন্গিব চ, সহসা, দ্োণস্য অনীক" সৈন্যমূ, উপাদ্বৎ 

৬শোপাবত |558-7--91॥ 

নিশ্চয়ই দ্রাণ এই মুহুর্তে যুধিিরকে ধারণ করিয়া আনন্দিত হইয়া 

আমাদের রাজ। ছুযো ধনের নিকটে আগমন করিবেন? ॥8১। 

গ।পনার সৈন্যের! এইরূপ আলোচন। করিতেছিল, এমন সময়ে মহারথ 

শঙ্ন প্রাণিগণকে বধ করায় তাহাদের রক্তের একটা নদী করিয়। রথের শবে 

সমস্ত দিক্ ণিনাদিত করিতে থাকিয়। বেগে সে স্থানে আগমন করিলেন । রক্ত 

ছিল সে নদীটার জল ও রথ ছিল তাহার আবর্ত (ঘোলা), আর সে নদীট। 

বারগণের অপ্থিস্মুহে ব্যাপু ছিল এবং মৃতশরীররূপ তীর অপহরণ করিতে- 

ছিল ॥9১--৪১। ্ 

তাহার পর পাঙুনন্দন অজ্ন বাণসমৃতরূপ মহাঁফেনযুক্ত ও প্রাসরূপ মহস্তে 

পরিপূর্ণ সেই নদীটাকে বেগে উত্তীর্ণ হইয়া « 1 এবং ₹ কৌরবগণকে নিপীড়িত করিয় 

...বিখসনে নদীম্.. নি | 

১৭ 



১৩০ মহাভারতে দরো৭ণ-- 

শীঘ্রমভ্যস্তাতো বাঁণান্ সন্দধানস্য চানিশম্। 

নাত্তরং দদূশে কশ্চিৎ কৌন্তেয়স্ত যশম্ষিনঃ ॥৪৬। 
ন দিশো নান্তরীক্ষঞ্চ ন ছোর্নৈব চ মেদিনী। 
আদৃশ্যন্ত মহারাজ! বাণভূতা ইবাভবন্ ॥8৭| 
নাদৃশ্যত তদ। রাজন্! তত্র কিঞ্চন সংযুগে। 
বাণান্ধকারে মহতি কৃতে গাণ্ডীবধন্বন] ॥৪৮| 

সূর্যে চান্তমনুপ্রাণ্ডে তমসা চাভিসংরৃতে । 
নীজ্ঞায়ত তদ শক্রর্ণ সুহ্ৃন্ন চ কশ্চন । 

ততোহবহারং চক্রুন্তে দ্রোণছুষ্যোধনা দয়? ॥৪৯| 

তান্ বিদিত্বা পুনস্ত্স্তানযুদ্ধমনস; পরান্। 

স্বান্যনীকানি বীভত্ভঃ শনকৈরবহারয়ৎ ॥৫০। 

শীঘ্ঘদিতি। অভ্যঙ্ততঃ সমস্থাৎ ক্ষিপতঃ | অস্করমবকাশমূ। দপুশে দাশ 16৬] 

নেতি। গো আকাখন্ স্বগীবে। জনঃ | বাণভূত। বাণমছ। দিগ|দঘ: 19৭1 

নেতি। স*্যুগে সমবাঙ্গনে | গাণ্ীবধন্বনা অজ্জনেন ॥৪৮| 

ভু) ইতি | তমস। অন্ধকারেণ। অবহারং তদ্দিনযুদ্ধবিরতিম্ | যটপ|দে |, শ্রোকঃ) ৭: 

তানিতি। পুশপী ভং্থরজ্নোহপি, তান্ পরান্ বিপক্ষান্, তরস্তান ভীত!ন, অত 

নিদ্যন্ছে যুদ্ধে মনাণপি যেঘাং তান্ তথাভিতান্ বিদিতা, স্বানি স্বকীধানি, অনীকানি সৈনা 2 

শএনকৈমন্দং মন্দমূত অবহাবঘত অবহার* যুদ্ধবিরামমকারয়ৎ | অভাগমাভাব আঃ ॥৫-| 

বিশাল শরজালে সকলকে আবৃত ও মোহিত করিতে থাকিয়। আতিদ্রুত ৫ ড্োণ 

সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥4৪-৪৫॥ 

যশব্বী শজ্জন যখন দ্রুত বাণসন্ধান ও দ্রুত বাণন্গেপ করিতেছিলেন, তখন 

কোন লোকই তাহার অবকাশ (ফাক) দেখিতে পায় নাই ॥9৬॥ 
মহারাজ! তখন দিক্, আকাশ, আকাশের লোক এবং ভূতল উহ্বাব 

কিছুই দেখা গেল না সমস্তই যেন বাণময় হইয়। গেল ॥৪৭। | 

রাজা! অজ্ঞন বাণদ্ধার গাঢ় অন্ধকার করিয়া ফেলিলে, তখন সেই 

সমরাঙ্গনে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না ॥৪৮| 
ক্রমে স্ধ্য অস্তাচলে গমন করিলেন, অন্ধকারও আসিয়া সমস্ত আবু 

করিল; তখন শক্র, মিত্র, বা অন্য কাহাঁকেও চেন! যাইতে লাগিল না। সুতরা' 
দ্রোণ ও ূর্ধো ধনপ্রতৃতি সে দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত করিলেন ॥৪৯। 

শপ ৮ পতি 
_ শশী শশা স্পা ৮ শি শি শীট পশলা টাটা াপিপী্েপস্প শিপপীিপিশ পশাপিপীপশীীীশি 7 

(৪৯) রজসা চাভিসং বৃতে.. নচ কিন, পি। 



পর্ববণি চতুর্দশোহধ্যায়ঃ | ১৩১ 

ততোহভিভুষ্ট বঃ পার্থ, প্রহষ্টাঃ পাণুস্গ্ী়াঠ। 
পা্চালাশ্চ মনোজ্ঞাতির্বাগৃভিঃ ু্ধ্যমিবর্ষয়ঃ ॥৫১। 
এবং স্বশিবিরং প্রায়াজ্জিত্বা শত্রন্ ধনগ্ভয়; | 
পৃষ্ঠতঃ সর্ববসৈন্যানাং মুদিতো বৈ সকেশব? ॥৫২। 

মসরগন্থবর্থবর্ণরূপ্যৈর্বজপ্রবালম্ফটিকৈশ্চ মুখ্যেঃ। 
চিত্রে রথে পাণুস্বতে। বভাসে নক্ষত্রচিজরে বিয়তাব চন্দ্রঃ ॥৫৩॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়।সিক্যাং দ্রোণপর্ববণি 
দ্রোণ টন প্রথমদিনধুদ্ধাবহারে চতুর্দশোহধ্যার; ॥০| & 

20 স্পা পপ 0 সু 0 

তত ইতি। পার্ধমান্ভুনম্, গ্রজষ্ট। জয়লাভাদতীবানলিতাঃ 0৫১) 
এবমিতি 1 মুদিত আনন্দিত সকেশবং রুষ্জেন ভিত ॥৫১। 

নসবেতি।। পা$স্ততো হজ্জুনত মুখোকত্তমৈত মসার। বৈদৃষ্যাখারুফমণণ। গন্থক। ইপ্ছনীন, 

:.৮ লবণ।ণি স্বণানি রূপাণি রজতানি চ তৈ2, তথ] বজাণি হীরকাণি গ্রবালাঃ পন্রবগমণ 

“উনি তত চিদ্ধে বিচিত্রীরতে রথে, নি বিঘ্তি গগনে, চন্দ ইব, বাসে 
ববলিন 16৩] 

2: শহামভোপাবাধ-ভারভাচানা-শহরিদাসসিদ্ধ।ম্বব।গীশ ভট্টচান্যবিবচিতাদ' মহাভাব 

টাক]; ভাবউকৌমুদীসমাগাধাহ দ্রোণপধণি তো টা চতুদ্দগোতব্যাদ; 8০1 
705) 

সষ্ট বিপক্ষগণকে ভীত এবং যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছ, জানিয়। অজ্জবনও আপন 
স্মগণক ধীরে ধীরে যুদ্ধ হইতে বিরত করিলেন ॥৫০ 

তাহার পর খধিরা যেমন বেদময় মনোহর বাঁকো সুধোর স্তব করেন, 
'সঠরপ পাগ্তবগণ, শ্গ্তয়গণ ও পাধ্ধলগণ মনোহর বাক্যে অর্জনের স্তব করিতে 
লাগিলেন ॥৫১। 

অন্ন এইভাবে শক্রগণকে জয় করিয়া আনন্দিত হইয়। সমস্ত সৈন্যের 
পিঙনে থাকিয়া কৃষ্ণের সহিত আপন শিবিরে প্রস্থান করিলেন ॥৫১। 

তখন নক্ষত্রবিচিত্র আকাশে যেমন চন্দ্র শোভা পান, সেইরূপ অন্ন 
5গম কৃ্ণমণি, নীলমণি, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও ক্ষটিকে খচিত বিচিত্র 
পথে শোভা পাইতে লাগিলেন? ॥৫৩। 

৩7০ 
০০০ 

(৫৩)."-স্বর্ণরপৈঃ-.নি। * “পঞ্চদশোহধ্যামূত ব .যোড়শোহ ধ্যাত বা বাশি। 



তে ইতি [ 

(২। স*শগ্টকবধপব |) 

প্ঞকদশোহ্ধ্যায়;। 
শশী 9 ৩০ ০ শী 

সঞ্জয় উবাচ। 

তে সেনে শিবিরং গত ম্যবিশেতাৎ বিশাপতে 11 
ঘখাভাগং বথাম্যায়ং ঘথাগুলুঞ্ সর্বশঃ ॥১। 

কৃত্বাবহারং সৈম্যানাং দ্রোণ? পরমদুর্মনাঃ | 
দুর্যোধনমভিপ্রেক্ষ্য সব্রীড়মিদমত্রবীৎ ॥১॥ 
উক্তমেতন্ময়। পূর্বং ন ভিষ্ঠতি ধনঞ্জয়ে | 
শক্যে। গ্রহীতুং সংগ্রামে দেবৈরপি যুধিঠিরঃ ॥৩| 
ইতি তথ্ধঃ প্রধততাং কৃতং পারেন সপ্বুগে | 
মা বিশঙ্কীর্বচো মহামজেয়ো কৃষ্ণপা গুবে ॥৪॥ 
অপনীতে তু বোগেন কেনচিচ্ছে তবাহনে | 
তত এয্তি তে রাজন! বশমেষ যুধিষ্ঠির? ॥৫॥ 

যন্রিশেভা” প্রাবিশতাম্। যথা গ্ল্াং যথাগৃহম্, সবশঃ সর্বে3। 
কুত্বেতি। অবহারং যুদ্ধবিরামম্ | সব্রীডং ঘুণিষ্িরাগ্রভণাৎ সলজ্জম্ ॥২। 
উক্তমিতি। তিষ্ঠতি বিছ্যমানে, গরহীতুং ন শকা ইতি সন্ন্ধঃ ॥৩| 
ইতীতি। বো যুক্মাকম্, প্রযততাং সুগিষ্টিরগ্রহণায় প্রযতমানানাম্।  মহাৎ মম ॥9| 

সঞ্জয় বলিলেন-_-“নরনাথ ! উভয়পক্ষের সেই সমস্ত সৈন্তই শিবিরে যাইয় 
বিভাগ অনুসারে আপন আপন নিষ্দিষ্ট গৃহে যথানিয়মে প্রবেশ করিল ॥১॥ 

এদিকে দ্রোণ সৈম্থগণের যুদ্ধবিরাম করাইয়া অত্যন্তদ্ঃখিতচিন্ত হই! 
ছুর্যোধানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জার সহিত এই কথ। বলিলেন --॥২ 

'রাজা! আমি ইহা পূবেই বলিয়াছি যে, অজি উপস্থিত থাকিতে 
দেবতার।ও যুদ্ধে যুধিষ্টিরকে ধরিতে সমর্থ হইবেন ন| ॥৩। 

তোমরা যুধিষ্িরকে ধরিবার চেষ্ট করিতে থাকিলে, অজুন যুদ্ধে সেই 
কথাই সতা করিয়াছেন । সুতরাং “কৃষ্ণ ও অর্জুন অজেয়' আমার এ কথায় 

তুমি সন্দেহ করিও না ॥8॥ 

(৫)... কথকিচ্ছে তবাহনে-' বশমছ্ভ-. পি। 
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কশ্চিদাহুয় তং সংখ্যে দেশমন্যং গ্রকর্ষতু 
তমজিত্বা ন কৌন্তেয়ে নিবর্ভেত কথঞ্চন ॥৬ 
এতন্সিন্নন্তরে শুন্ে ধশ্মরাজমহং নৃপ ! | 

গ্রহীয়ামি চমুং ভিত্ব| ধৃষ্টছ্যুমন্য পশ্যতঃ ॥৭॥ 

অঙ্ছনেন বিহীনস্তু ধদি নোৎস্ছজতে রণম্ । 

মামুপায়ান্তমালোক্য গৃহীতং বিদ্ধি পাগবম্ ॥৮| 
এব? তেইহং মহারাজ! ধ্মাপুত্রং না | 
সমানেষ্যমামি সগণং বশমগ্য ন সংশয়? ॥৯ 

যদি তিষ্ঠতি সংগ্রামে মুহুর্ভমপি পাগুবঃ। 
অথাপঘাতি সংগ্রামাদিজয়াভ, বিশিষযতে ॥১০। 

এপেতি।  ঘোগেন উপায়েন, শ্বেতবাহনে অঙ্জনে। এযাতি গ্রাপাতি | 
তদেবোপায়ঘাত কন্চিদিতি। তমজ্টুনম্। প্রকর্ষতু আকুয়া নত ! একীগ্থেযোহদুনঃ এ 
£হখিনিতি | অস্কারে অবকাণে, শন্তে অঙ্দ্রনবহিতি। ধুষ্ছারভোভাপল্শণন্ ৭ 
এগ নেনেতি | বিহীনে| যুধিষ্ঠির | বিদ্ধি জানীহি, প।গুব* যবিচ্িবম্ 1৮ 
£বমিতি | সগণত সপরিজনম্ ॥ন| 

মতি । অপঘাতি পলায়তে, তদ| তংপলারনমন্মাক* বিজয়া িশিযাতে ॥১০| 

3 এব রাজা! কোন উপায়ে অজুনিকে অপসারিত করিতে পারিলে, 

ন যুধিষ্ঠির তোমার বশীভূত হইবেন ॥৫। 

শতরাং কোন যোদ্ধা অজ্ররনকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া আন্বস্থানে লইয়| 
7 উ| তাহা হইলেই অর্জন তাহাকে জয় ন। করিয়া কোন প্রকারেই 
'দলয়া আমসিবেন ন। ॥৬। 

রাজ! সেই অবসরে আমি অর্জুরনশূন্ত সনরে পাগুবসৈন্য ভেদ করিয়। 

“হয় ধৃষটছায় প্রভৃতির সমক্ষেই যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া! ফেলিব ॥৭। 
অন্্রনবিহীন যুধিষ্ঠির আমাকে আসিতে দেখিয়।ও যদি সমরাঙ্গন পরিত্যাগ 

বাপয়। ন। যান, তবে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়ছি বলিয়াই তুমি জানিয়। 

বাথ |৮| . 
মহারাজ! এইভাবে আমি আজ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তোমার বশে আনয়ন 

করিব, এ নি কোন সন্দেহ নাই ॥৯॥ 
সি 

(ভবে হা স্থির যে) তিনি যদি সেই অবস্থায় মূল সমরাজ 

৮) অভনেন পরিত্যাকষো ন' চে্রাসাং পলাঘতে. নি। 



১৩৪ মহাভারতে দ্োণ- 

সঞ্জয় উবাচ। 

দ্রোণস্ত তদ্চঃ শ্রুত্ব| ব্রিগর্ভীধিপতিস্তদা | 
ভ্রাত্বভিঃ সহিতো রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥১১॥ 
বয়ং বিনিকৃতা রাজন! সদ] গাণ্তীবধন্থন! | 
অনাগঃম্বপি চাগন্তৎ কৃতমন্াস্ত্ তেন বৈ ॥১২।॥ 
তে বয়ং স্মরমাণীস্তান্ বিনিকারান্ পুথগ্থিধান্। 
ক্রোধাগ্রিনা দহমাঁনা ন শেমহি সদা নিশি ॥১৩॥ 

স নো দিষ্টান্ত্রসম্পন্নশ্চক্ষুবিষয়মাগতঃ | 
কর্তারঃ স্ম বয়ং কম্ম যচ্চিকীর্ধাম হৃদগতম্ ॥১৪। 
ভবতশ্চ প্রিয়ং যু স্তাদস্মাকঞ্চ যশন্করমূ। 

বযমেনং হণিয্যামো নিকৃষ্ঠায়ৌধনাদহিঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্) 

পোণগ্চেতি। জিগপ্ডাপিপতিঃ স্থশন্ম] ॥১১। 

বধগিতি। বিশিক্কত। অপমানণিতাঃ। অনাগস্থ পিরপরপেধু, আগোহপরানঃ ॥১১। 
ত ইতি । বিনিকাবান্ অপয।নান্। শেমহি স্বপিমঃ নিড্রাং গচ্ছামঃ ॥১৩। 

| ইতি । শঃ অস্মাকমূ দিষ্ঠা। ভাগোন।  কণ্ভারঃ করিষ্ঠাম স্মেতি পাদপুবে, 
কিং ত২১ কম্মেত্যাভ বঘমিতি । নিরুষ আরুয় নীত্বা। আ/যাঁধনাহ তোণমৃদ্ধ স্থল ২, 
বহিবন্তাত। ॥১৩--১৭। 

থাকেন। তা'র পর ভিনি যদি রণস্থল হইতে পলায়ন করেন, তবে সেট। ৩ 
অ।মাদের পক্ষে জয় লাভ কর। অপেক্ষা ও অধিক? ॥১০॥ 

সঞ্জয় বলিলেন_-রাজা! তখন দ্রোণচার্যের সেই কথা শুনিয়| ভ্রিগঞত- 
দেশাধিপতি সুশন্মা ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়। এই কথা কহিলেন-_॥১১। 

'রাজা! অর্জন সর্বদাই আমাদের অপমান করিয়ছে। আমাদের কোন 
অপরাধ ছিল না; তথাপি সে আমাদের নিকটে অপরাধ করিয়াছে ॥১১॥ 

আমর। অজুনিকৃত সেই নানাবিধ অপমান স্মরণ করিয়া সর্বদা ক্রোধানলে 
দগ্ধ হইতে থাকিয়। রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি নাই ॥১৩। 

কিন্ত সেই অস্ত্রজ্ঞ অজুনি ভাগাবশতঃ আজ আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছে । 
সুতরাং আমরা মনোগত যে কার্য করিবার ইচ্ছা করি, আর যে কার্য আপনার 
প্রিয় এবং আমাদেরও যশস্কর, আমরা সেই কাধ্য করিব; (অর্থাং) আমর! 
অজুনকে ত্রোণাচার্য্যের যুদ্ধস্থান হইতে অন্ত্র লইয়া যাইয়। উহাকে বদ 
করিব ॥১৪--১৫॥ 

১৩)-নহি শেষ দিব। নিশি_পি,...দহমানা হশেমহি সপ নিশি_নি। 

ক 
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অগ্যান্ত্নজ্জুনা ভূমিরত্রিগর্তীথবা পুনঃ | 
সত্যং তে প্রতিজানীমো নৈতন্মিথ্য! ভবিষতি ॥১৬। 
এবং সত্যরথশ্চোক্জা সত্যবন্মী চ ভারত ! | 

সত্যব্রতশ্চ সত্যেষুঃ সত্যকন্ম্মা তখৈব চ ॥১৭॥ 
সহিতা৷ ভ্রাতরঃ পঞ্চ রথানামযুতেন চ। 

যবর্তত্ত মহারাজ ! কৃত্বা শপথমাহবে ॥১৮॥ (যুগ্মকঘ্) 
মালবাস্তপ্ডিকেরাশ্চ রথানামযুতৈক্রিভিঃ | 
স্ুশম্্া চ নরব্যাধস্িগ্ভঃ প্রস্থলাধিপ? ॥১৯॥ 

মাবেল্পকৈর্ললিখৈশ্চ সহিতো মদ্রকৈরপি | 
রথানামযুতেনৈব মোইগমদ্ভ্রাতৃভি; সহ ॥২০॥ (ঘুখ্বকম্) 
নানাজনপদেত্যশ্চ রথানামঘূতং পুনঃ । 
সমুখিতং বিশিষ্টানাং শপথার্থম়পাগমৎ ॥২১। 
ততো ভ্বলনমানাঁ্য হুত্বা সর্বে পৃথক্ পৃথক্। 
জগুহুঃ কুশচীরাঁণি চিত্রাণি কবচানি চ ॥২২॥ 

অগ্ভেতি। অন্ুন1 অজু নরহিত।, অত্রিগর্তী রিগর্তবিহীন। |১৩| 

এবমিতি। সত্যা অমোঘ! ইষবো বাগা যস্থা সঃ। অযুতেন চ সহিতাঃ ॥১৭--১৮| 
মালবা ইতি। ত্রিভিরযুতৈঃ সহিতা ইতি শেষঃ। অগমদ্যুদ্ধায় ॥১৯--২০| 

নানেতি। সমুখিত" যুদ্ধায়োদ্যুক্তম্, বিশিষ্টানাং প্রধানানাম্ ॥২)। 

তহ ইতি । জলনমগ্রিম। কুশচীরাণি কুশময়কৌপীনানি |২২। ্ 

আজ পৃথিবী অজুনশূন্য কিংবা ত্রিগর্তশন্য হউক। আমরা আপনার নিকট 
সভা এতিজ্ঞা করিলাম, ইহা! মিথ্য। হইবে না? ॥১৬। 

ভরতণন্নন মহারাজ ! সত্যরথ, জত্যবশ্ম।, সত্যব্রত, সতোষু ও সতাকম্মা 

এই পঞ্চ ভ্রাতা এইরূপ বলিয়া অযুত রথ লইয়া যুদ্ধবিষয়ে শপথ করিয়া নীরব 
হলেন ॥১৭--১৮॥ 

আর তিন অযূত রথের সহিত মালবগণ ও ভুর্ডিকেরগণ এবং নরাশ্রে্চ 

পরস্থলাধিপতি ত্রিগর্তদেশীয় সেই ুশন্মা মাব্েল্পক, ললিখ, মদ্রক, অযুত রথ ও 
শাত্ৃগণের সহিত মিলিত হইয়া চলিলেন ॥১৯--১০॥ 

আবার নানাদেশ হইতে আগত বিশিষ্ট অযুত রথী যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যোগী 
হইয়। শপথ করিবাঁর জন্য উপস্থিত হইলেন ॥১১। 

পা (১৭)...সত্যর্া-..সত্যো্ট: স্যকর্ধা-..পি (১৯)---তৃপ্তিকেয়াঃ---পি | (১২) তছে। 

জনননানচ্য' "বা বরা নি। 



১৩৬ মহাভারতে কোণ 

তে চ বন্ধতনুত্রাণ। ঘ্বতাক্ঞাঃ কুশচীরিণঃ | 

মৌবাঁমেখলিনে। বীরাঃ সহত্রশতদক্ষিণাঃ ॥২৩| 
যন্তানঃ পুত্রিণো লোক্যাঃ কৃতকৃত্যান্তনুত্যজঃ | 
ঘোক্ষ্যমাণাস্তদাক্সানং যশসা বিজয়েন চ ॥২৪| 
বরহ্মচর্ধ্যঞ্রতিমুখেঃ জ্রতুভিশ্চাপ্তদক্িণৈঃ | 
প্রাপ্যাল্লে কান্ স্যুদ্ধেন ক্ষিপ্রমেব যিযাসব? ॥২৫॥ 
বরাঙ্গণাংস্তপয়িত্ব| চ নি্কান্ দত্ত! পৃথক্ পৃথকৃ। 
গাশ্চ বাসাংসি চ পুনঃ সমাভাযা পরস্পরম্ ॥২৬। 
প্রছ্বাল্য কৃষ্বক্সণনমূপাগম্য রণব্রতম্। 
তশ্সিম্নগর। তদা চক্রুঃ প্রতিজ্ঞাং দৃ়নিশ্চয়াঃ ॥২৭॥ (কুলকম' 

ত উতি। বদ্ধতন্টাণ। ধুতকবচাঃ,। দ্বভাক্তাঃ, কুশটীরিণঃ কুশময়াকৌগীনরাব,, 
মৌবীঘেখণিনঃ উপবিশেষশিম্মিতমেখলাদুক্কা। সহস্রশতদখিণা যড্ে দততলক্ষদ্ষিণা: | চক ০ 
যাবিপি কুতদঞ্ঞাত় পুথিবং প্ুরেষু পরিজনভারন্যাসকারিণঃ, লোকাঃ পুণালোক প্রাপিবে,৮2 

ক্তপুতা সম্পাধিতসপসাতসাবিককাধাত। তষ্টতাজে! যুদ্ধে দেহত্য।গাঠিন। তদ, দঃ 
বিদধেন ৮ খান্থানং যোক্ষামাণ। যুক্ত করিধান্থঃ | শ্রধুদ্ধেন স্যাষযদ্ধেন, ক্ষিপ্রমেব, ব্র্ষ১05 

বিপমৈথনভা।গ? শাতিবেদাপাননগ মুখ প্রপানত যেষু ভৈ, আপদক্ষিশৈঃ প্রচবক্ষিণাঘই৭, 
ক্রভুভিঘাজ:, প্রাপান্ লোক!ন্ সবর্গান্, যিমাসবে সাভুমিচ্ডবঃ তে বীরাহ় পৃথক পৃথক নিসার 

্বর্ণঘুদ|বিশেনান, গশ্চ, বাসা*সি ৮ দন্ধা, ত্রা্গবান্, তরি সন্থোয়, পুনঃ পরস্পর” সম 
বদ্ধভাবেনাশপা, কুফর গ্র।নমগ্িৎ গ্রজালা, রণব্রতম্চ উপাগম্য অঙ্গীরুতা, দটনিশ্চঘা' ৮৭ 
তশ্িশ্গ্রৌ তদগ্িপনীপে, তদা বঙ্গাম।ণ প্রকারা* প্রতিজ্ঞাং চক্র ॥৯৩ ০৯৭ 

তাহার পর তাহারা সকলে আগুন আনাইয়া পৃথক্ পথক্ ভাবে ভে 
করিয়। কুশময় কৌগান ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিলেন ॥১১। 

ধাহার! পুবে যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়া তাহাতে লক্ষমুদ্র! দক্ষিণ! দিয়ডিলেন, 

সংসারের সমস্ত কাধা করিয়াছিলেন এবং পুত্রবাণ ও পুণ্যলোকপ্রাপ্তির যোগা 
হইয়াছিলেন ; সেই বীরের! তৎকালে ঘৃতাক্তদেহ হইয়া, বন্মাধারণ, কুশনর- 
কৌগীন পরিধান ও ঘৌবী মেখল। বন্ধন করিয়া, যশ ও জয়নুখের প্রার্থী হয়. 
্রহ্নচর্যা, বেদাধায়ন ও প্রচুরদক্ষিণাসম্পন্ন যজ্জদ্বার! প্রাপ্য স্বর্গে ন্যায়যুদ্দেন 
গুণে সইরই যাইবার ইচ্ছা করিয়া, পৃথক্ পৃথক ভাবে স্বরণমক্রা, গো ও বস্ত্র দান, 
দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ জন্মাইয়া, পরস্পর বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিয়া, সমর 
দীক্ষিত হইয়া দু নিশ্চয় করিয়া অগ্রিপ্রজ্জালনপুর্বক সেই অগ্নির নিকটে 
প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন_॥২৩--২৭॥ 

0২৩) তেইবনদধতস্তরাণা দত কুশচীরিণঃ॥ মৌন্ীমেখলিনঃ...পি | 7 
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শৃণতাং সর্ববভূতানামৃচ্চৈর্বাচো বভাষিরে | 
সর্ব্বে ধনগ্ভয়বধে প্রতিজ্ঞাঞ্চাপি চক্তিরে ॥২৮॥ 

যে বৈ লোকাশ্চানৃতিনাং যে চৈব ব্রহ্মঘাতিনাম্। 
মছ্যপস্য চ যে লোঁকা গুরুদাররতস্ত চ ॥২৯॥ 

্রঙ্গস্বহারিণশ্চৈৰ রাজপিগ্ডাপহারিণঃ | 
শরণাগতঞ্চ ত্যজতো যাঁচমানং তথা ততঃ ॥৩০॥ 

অগারদাহিনাঞৈব থে চ গাং নিদ্রতামপি | 
অপকারিণাঞ্চ যে লোকা যে চ ব্রন্মদিষামপি ॥৩১॥ 

স্বভা ধ্যাম্বত্্যকালেষ মোহাদৈ নাঁভিগচ্ছতাম্ | 
শ্রাদ্ধমৈথুনিক।নাঞ্চ ঘে চাপ্যাক্সাপহারিণাম্ ॥৩২। 
হ্যাসাপহারিণাং থে চ শ্রুতং নাঁশয়তঞ্চ ঘে। 

ক্লীবেন যুধ্যমানানাং যে চ শীচানুসারিণাম্ ॥৩৩। 

নাস্তিকানাঞ্চ বে লোকা যেহগ্রিমাতৃপিতৃত্যজাম্। 

তানাপুয়ামহে লোকাম্ যে চ পপরুতামপি ॥৩৪।॥ 

ঘছ্যাহত্ব। বয়ং হ দ্ধ নিবর্তেম ধনগ্তীয়ম্। 
তেন চাভ্যন্দিতা স্ত্রাসাভ্ভবেমহি পরাড়ুখাঃ ॥৩৫॥ (কুলকঘ্) 

*।হ[সিতি | বাচে। বঙ্গামানাঃ। সবে তে বীবাঃ ॥২৮| 

ইতি পোক। নবকাও। অনুতিনাণ মিখা।পরাধশানামূ। মগ্যপন্য আগ্কচপাঘিনঃ | 
« পিগাপহারিণে। রাজদ্পরবু্িচ্ছেরিনঃ | ঘ্ুতো। বিনাশয়তঃ। অগারদাতিনাত পর- 6 

গু 

চাক লে 2 22 বিখাম্। ব্রঙ্গদিন" বেদবিদ্বেধিবীম্। আাদ্ধে আাদিদিবসে মৈথনিকানাং শ্বীগামি 

*: পাপভাবিণা” বাধকুঠিতজাদানুন্রখনাশকানাম্। শ্রতং দানাঘ পরেণ প্রতিশ্রুত 

৭%. নাশদতাদ নিবপ্ত্তাম্। ক্লীবেন নিস্কেছসা ছূর্বালেন সহ। নীচান্টপারিণাং চ] ধলা দি- 

০ অধ্রিবন আৌতবিধানেন নিত্যভোমায স্থাপিত: আপ্রয়ামহে প্রাথ ম। 
শিযাতন প্রমোগ্ঃ। পাপরুভাম্ অন্তবিধপপকা রিথামূ। ভবেমভি ভবেম ॥২৯-৩৫॥ 

আর উাহার। সকলে সমস্ত লোকের সমক্ষে উচ্চন্বরে এই কথাগুলি বলিতে 

থাকিলেন এবং অুনিবধে প্রতিজ্ঞা করিতে লগিলেন_1২৮। 

আমর! যুদ্ধে অজুনিকে বধ না করিয়। যদি ফিরিয়া আসি, কিংবা! অর্জন- 

ন্ভক নিপীড়িত হইয়া যদি ভয়বশতঃ পরাজ্ুখ হই, তবে মিথ্যা [পরায়ণ,, 

1২৯) যে বৈলোৰ কাশ্চাব্রতিনাধ্-বা ব র|নি। (৩০), যাচমানাংস্তথা স্তাম_পি। 

1--+*"শঅপচারিণাঞ্চ যে লোকাঃ..পি। (৩২) স্বজারামৃত্যুকালেধু মে ঠে [হান্না ভিগচ্ছতাম্ 

দশটা 



১৩৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

যদি তবন্ভকরং লোকে কষ কুর্্যাম সংযুগে। 

ইন্টাল্লে কান্ প্রাপ্ধয়ামো বযমগ্য ন সংশয়ঃ ॥৩৬| 
এবমুক্দা তদা রাজন! তেহভ্যবর্তন্ত সংযুগে 
আ|হ্বযন্তেহঙ্ছনং বীরাঃ পিতৃজুষ্টা" দিশং প্রতি ॥৩৭। 
আহুতস্তৈর্ণরব্যাপ্রঃ পার্ঘঃ পরপুরপ্ীয়ঃ | 
ধন্মরাজমিদং বাক্যমপদান্তরমব্রবীৎ ॥৩১॥ 

আভুতো ন নিবর্তে্মিতি মে ব্রতমাহিতম্। 

সংশপগুকাশ্চ মাং রাজন! আহ্বয়ন্তি মহীমৃবে ॥৩১। 

ঘদীতি। অস্থকগম্ অন্বোছু করম | প্রা য়ামঃ পরাগ মহ ঈ*4পথকরণাদেন। 

মশপ্রক ইতি সংজ্ঞত মমাক শপ্তং শপথে। যেযাং ত ইতি বাংপন্ডে | জীক্ছা & 
কপ্রতাথঃ ॥5৬। 

এব্মিতি। অভ্বর্ভন্থ উত্ুক। অভবন্। পিভডিভু টা দেবি" দক্ষিণাম্।৩৭ 

'আফত ইতি । 'আপণন্থর" পাদগ্তাপবাবধানিঘপি খথ| ন শ্তাতখ]| পবেষানশ্রবণ 
৮:০৯ রি ) 

৩: 115৮1 

হতা।কারী, মছ্াপায়। ও গুরুপতহ্রীগামীদের যে নরক হয়, আমাদের ৭ 

দেই নরক হয়; আর ত্রন্ধান্মহারী, রাজদন্তবৃত্তিচ্ছেদী, শরণাগতভাগী, প্রি 

হত্যাকারী, পরগৃহদভী, গোঘাতী, পরাপকারী ও বেদবিছ্বেষীর যে নরক হয, 

আমাদের যেন সেই নরক হয়; আবার যাহারা মোহবশতঃ খভকালে নি 
ভার্ধা। গমন ন। করে, যাহারা শ্রাদ্ধদিনে স্্ীসসর্গ করে, যাহারা আস্মবপল 
করে, যাহার! পরের গচ্ছিত দ্রবা অপহরণ করে, যাহার পরের প্রতিশ্রুত নগ 
ন্ট করে, যাহার! দ্ুধ্বলের সহিত যুদ্ধ করে, যাহারা নীচজাতির অন্সরণ কলে 

যাহার নান্তক, যাহার। নিত্যহোমের জন্য স্থাপিত অগ্নি, পিতা ও মাতাকে 

তাগ করে এবং যাহার অন্তবিধ পাপ করে, তাহাদের যে নরক হয়, আমাদের 
যেন সেহ নরক হয় ॥১৯--৩৫॥ 

পদ্গান্তরে আমরা যদি জগতে আন্তের দুক্ষর কাধ্য যুদ্ধে করিতে পাপ 
তবে 'যেন শিশ্চয়ই অভাষ্ট স্বর্গ ল[ভ করিতে সমর্থ হই ॥৩৬| 

রা! সেই বীরের! তখন এইরূপ বলিয়া দক্ষিণদিকে যাইয়া যুদ্ধ করিবার 
জন্যা অঙ্জুনকে আহ্বান করিয়। সেই যুদ্ধের নিমিত্ত উৎসুক হইয়। রহিলেন ॥৩। 

তাহার। আহবান করিলে, নরশ্রেষ্ট ও শক্রনগরবিজয়ী অজুনি অত্যান্ত নিক: 
বাইয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন-__॥৩৮। 

(৩৮)-"'নরব্যা্ৈঃ ''বাবরানি। ূ 
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এয চ ভ্রাত্বভিঃ সার্ধং স্বশম্মাহ্নয়তে রণে 

বধায় মগণস্তাস্য মামনুজ্ঞাতুমহ্সি ॥৪০। 

নৈতচ্ছরোমি সংসোট ,মাহ্বানং পুরুষধভ ! | 
সত্যং তে ্রতিজগানামি হতান্ বিদ্ধি পরান যুধি |8১॥ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
তং তে তত্বতস্তাত! বদদ্রোণস্ত চিকীধিতম্। 
ঘা তদণৃতং তস্য ভবেওত্বৎ মমাচির ॥8২। 

দ্োণো হি বলবান্ শুরঃ কৃতাস্ত্রশ্চ জিতশ্রম; 
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তেনৈতদ্এহণং মে মহারথ । ॥৪৩॥ 

অজ্ভুন উবাচ। 
অয়ং বৈ সত্যাজিদ্রাজনগ্ ত্বা" রক্ষিতা যুধি | 
খ্িষমাণে চ পাঞ্চাল্ নাঁচাধ্যঃ কামমাপ্যযতি ॥৪৪॥ 

২'ঠত ইতি । মে মথ ব্রত নিষঘ2 আহিভৎ দুতিমাসীহ ॥৩১। 
ইতি। অগণপ্ঞ অশ্চচরাধিসভিতত্য ॥9০| 

১৭121 বিছি জানীাতি, পবান্ জুখম্মাদীন্ শন্রন্ ॥৪১। 
শহনিঠি | চিকীধিতং কন সিষ্টসিতি। ভাবে ভ81 অনুতিৎ মিথা। 0৪১) 

চিনি কতা: শিনি তসর্বাপ ভিতশ্রম: চিরধুদ্বেহপাপরিআছঃ ॥5৩| | 

'পাজা। কেহ আমাকে যুদ্ধে আহ্ব।ন করিলে, আমি নিবৃন্তি গাইব না 
এইবপ প্রত আজি গ্রহণ করিয়ছি। আথ চ সংশপুকের। মহাযুদ্ধে আমাকে 

পান করিতেছে ॥৩৯॥ 

আবার ভ্রাতাদের সহিত এই সুশর্মাও আমাকে যুদ্ধে আহবান করিতেছেন । 
“ঠল|+ অভ্চরগণেব সহিত উহার বধের জন্য আপনি আমাকে হাতিম 5 

পপশ ॥৭৩| 

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি এই আহ্বান সময করিতে পারিতেছি না। আপনার 
'শসট সন্তা প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে, আপনি এ শক্রগণকে যুদ্ধে নিহত বলিয়াই 
চ নয় রাখুন? ॥9১। ৮ 

যৃধিষ্টির বলিলেন__বংস! দ্রোণ যাহা করিবার রা ভি চেন, হাহ] 
£ন ষথার্থরূপে শুনিয়া । স্ততরাং যাহাতে ভাহার তাহা মিথা হয় , ভুমি 
চাহ কর ॥৪১। 

নহারথ ! দ্রোণ বলবান্, বীর, সমস্ত অস্ত্রে স্রশিক্ষিত এবং চিরবায়ামে ও 
এপরিশ্রান্ত। তিনি আমাকে গ্রহণ করিবার এই প্রতিজ্ঞ করিয় [ছেন? ॥5৩॥ 



১৪০ মহাভারতে দে ৭-- 

হতে তু পুরুষব্যাত্ে রণে সত্যজিতি প্রভো ! | 
সর্বৈরপি ঘমেতৈর্ববা ন স্থাতব্যং কথঞ্চন ॥৪৫॥ 

সঞ্জয় উবাচ। 
অনুজ্ঞাতস্ততো রাঁজ্ঞা পরিষক্তশ্চ ফাল্তুনঃ। 
প্রেম্ণা দৃষটশ্চ বহুধা হাশিষস্চাস্ত যোজিতাঃ ॥৪৬| 
বিহায়ৈনং ততঃ পার্থস্ত্িগর্তান্ প্রত্যযাদ্বলী | 
ক্ষুধিতঃ ক্ষুদ্বিঘাতার্থং সিংহো। ম্বগগণানিব ॥৪৭॥ 
ততো দৌধ্যোধনং সৈন্যাং মুদা পরময়। বুতমৃ। 
ধতেহজু'নং ভূশং ত্ুদ্ধং ধর্মীরাজন্ত নিগ্রহে ॥8৮। 

অযমিতি। ধ্রিবমাণে অবভিষ্টমানে জীবতি, পাঞ্চলে সত্যজিত 08৪ 
হত ইতি সমেতৈঃ সশ্মিনিতৈরপি, ন স্থাতব্যং দোণসুদ্ধে, অপি তু অপসন্ভবাতল 

অন্যথ। ফোথাপ্টপূরণসম্তব ইতি ভাবঃ। এতাবদন্থ এক দশপিবসীনর ভরি: ॥৬৫। 
অন্বিতি। ততে। রাত্রিপ্রভাতানন্থরমূ, রাজ্ঞ। মুিষ্টিরেণ পরিনত আলির্সিতঃ, ঘ' দত 

অঙ্জুপঃ। অগ্ত অজ্ঞনস্টোপরি বছুপ। আশিষশ্চ যোজিতাঃ রতা2 1১৬ 
বিহাখেতি। এন" যুপিগিবম্। অসাদগচ্ছৎ। গ্ষদিদাহাগ' শপাশিবারণাথম 05৭. 
তত ইতি । তে বিন | এদ্ধম হবদিতি নেন, ॥১৮। 

অস্ুন বলিলেন--রাজা! এই সত্যজিৎ আজ যুদ্ধে আপনাকে বদ 
করিবেন । এই পাঞ্চলবীর জীবিত থাকিতে আচ।ধা অভীষ্টলাভ কবি)ঃ 
পারিবেন ন। ॥4এ। 

কিন্ত গ্রহ! এই পুরুষশ্রেক্ট সত্যজিৎ যুদ্ধে নিহত হইলে, আপন।র। সকলে 
সম্মিলিত হইয়াও কোন প্রকারেই আর ডোণের যুদ্ধে থাকিবেন ন।? ॥৭৫| 

সঞ্জয় বলিলেন__“ভাহার পর রাত্রি প্রভাত হইলে, রাজ। যুঝিচির অন্র্নিকে 
যুদ্ধে যাইবার অন্মতি দিলেন এবং মালিঙ্গন, সন্সেহ দর্শন ও বনতবিধ আীনাদ 
করিলেন ॥5৬। 

ত২পরে ক্ষধার্ত সিংহ যেমন' ক্ষুধানিবারণের জন্ সুগসমূহের প্রতি গমন 
করে, সেইরূপ বলবান্ অন্ন ত্রিগর্ভগণের প্রতি গমন করিলেন ॥4৭॥ 

ক্রমে অদ্রন চলিয়া যাওয়ায় ছুধ্যোধনের সৈনোরা অত্যন্ত আনন্দিত ও 
ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষিরকে ধরিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইল ॥১৮| 

স্জিণ 

২ 

(১৫). ন স্থাতব্' কদাচন-পি। (9৬). আশিসশ্চ প্রমোজছিভা-পি। 



পর্ববণি যোড়শোহধ্যায়ঃ। ১৪১ 

ততোহন্যোন্যেন তে সৈন্যে সমাজগ্মতুরোজসা | 
গঙ্গাসরযৌ বেগেন প্রার্মীবোন্থণোদকে ॥৪৯। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
সংশপ্তকবধে অজুনপ্রয়াণে পঞ্চদশো হ্যায়? ॥০॥ & 

০৯০০ 

যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ। 
96 ০26 ০ পাশা 

সঞ্জয় উবাচ। 
তত? সংশগুক। রাজন! সমে দেশে ব্যবস্থিতাঃ | 

ব্যহ্থানীকং রথৈরেব চন্দ্রীদ্ধাখ্যং মুদ। যুতা ॥১॥ 

তে কিরীটিনমায়াস্তং দৃষ্ট। হর্ষেণ মারিয ! | 
উদক্রোঁশন্ নরব্যা প্রাঃ শব্দেন মহত। তদা। ॥১॥ 

১৩ ইতি । প্রাবুষি বধাকালে, উদ্ণোদকে উদ্বেলিতছলে ॥88 
হন নহামভোপাপাঘ ভারভাচাঘা শীহবিদাসপিঞা শ্বব।গীনভট্টাচাধ/বিব৬1|” মঠ ভাবত- 

টাকাঘা, ভারতকৌমুদীসমাগ্যাা” দ্রোথপর্বণি স'নপকবনে টি |০| 

2) 

তইতি। অনীবণ স্বসৈনম্। বাহ বাভরূপেণ মগ্িধেশ্ ॥১। 

চাহর পর বধাকালে উদ্দেলিতজল গঙ্গা ও সরযূনদ্ী যেমন বেগ পরস্পর 
ঠিলিত হয়, সেইরূপ উভয়পক্ষের সেই জেন দুইটা সতেজে যাইয়া মিলিত 
হল 05৯৪ 

৩.৩ 
সানী জলা আববাস 

০০০ 

সঞ্জয় বলিলেন-_বাঁজা ! তাহার পর সংশপ্তকের|। 'গনন্দিত হইয়! রথ- 
দারাই আপন সৈম্তদিগকে অর্দচন্দরনামকব্যহরূপে সন্নিবেশিত করিয়া সমতল 
এমিতে অবস্থান করিতে লাগিল ॥১। পু 

মানশীয় মহারাজ! তখন সেই নরশ্রেষ্টেরা অর্জর্নকে আসিতে দেখিয়া 
মানন্দে বিশাল স্বরে তাহাকে আহবান করিতে থাকিল ॥১॥ 

1১৯)-'তে মেনে 'পি। * টিমোডশোহপ্যায়ত ব) তিশিসপুদশোহপ্যাদ বা শি। 

12 বাঢানীকত রথেনৈব চন্টার্ধীধ্যৎ মুদা্িতাঃ পি, চন্দ্াকারং নুপ। ঘুতাঃ- বা” বাচানীনৈ 

“খেবেব চন্দরাদ্ধীগোমুপ| যুতাঃনি। 



১৪২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

স শব্দঃ প্রাদিশঃ সর্ব দিশঃ খঞ্চ সমার্ণোহ। 

আবৃতত্বাচ্চ লৌকস্ত নাসীভুত্র প্রতিষ্বনঃ ॥৩। 

গোহতীব সংপ্রহ্ষ্টাংস্তানুপলভ্য ধনগ্য়ঃ | 
কিঞ্সদভুযুৎ্্ময়ন্ কৃষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥8॥ 

পশ্যৈতান্ দেবকীমাতঃ! মুমুযুনগ্ভ সংঘুগে। 
্রাতৃতস্তৈগর্ভকানেবং রোদিতব্যে গ্রহধিতান্ ॥৫ 

অথব। হর্ধকাঁলোহয়ং ব্রৈগর্ভতানামসংশযম্ | 
কুনরৈছরবাপান্ হি লোকান্ প্রাপ্যন্ত্যনুভমান্ ॥৬| 
এবমুক্ত। মহাবাহু্ব বীকেশং ততোহজু'নঃ। 
আসাদ রণে বুাঢ়াং ভ্রিগর্ভানামনীকিনীম্ ॥৭॥ 

ম দেবদর্তমাদায় শঙ্খং হেমপরিষ্কৃতয্ | 

দো বেগেন মহত! ঘোষেণাপুরয়ন্ দিশঃ ॥ 

ত ইতি। কিরীটিশমন্্র নমূ। উদঞ্রোশন্ উচ্চৈরাহ্বরন্ ॥২। 
[৩1 'গ্রুদিশে। বিধিশ১। খমাকাশঞ, সমাবুণোহ বানে।ত ॥৩। 

তি উপলভ্য জঞাখা! অহ্রাজধন্ কষ্ঠাভিমুখমেব হসন্ 0৪ 

পঠোতি। দেবকী মাত যস্ত্য তত্সঙ্গোধনমূ। মুমুষু ন্ ম্ত,মিচ্ছ,ন্ 1৫। 

অথবেতি। কুনবৈঃ পাপিমাসসৈত ছৃরবাপান ছুলভান্। অন্ভভমান্ স্ষোভ্তমান্ ॥%) 

এবমিতি। আসসাদ প্রাপ, বাঢাং বাহরপেণ সন্নিবেশিতাম 1 

সেই শব সমস্ত দিক্, বিদিক্ ও আকাশ ব্যাপ্ত করিল; তখন তাভাতে 

গার লোকের কণে তাহার প্রতিধ্বনি গ্রাবেশ করিল ন। ॥৩। 

তখন অদ্গুন তাহাদিগকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয় 
কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন-08॥ 

কৃষ্ | দেখ--এই ত্রিগন্তদেশীয় ভ্রাতারা আজ যুদ্ধে মরিবার ইচ্চ! 

করিতেছে । সুতরাং রোদন করিবার সময়ে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে ! ॥৫॥ 

অথব। এটা নিশ্চয়ই ত্রেগর্তগণের আনন্দের সময়। কারণ, ইহারা পাগা 
লোকের পন্ছে ছুর্লভ সবোন্তম লোক লাভ করিবে ॥৬। 

মহাবাহু অজ্্ন কৃষককে এইরূপ বলিয়! তাহার পর সমরাঙ্গনে ব্যুৃহরূগে 

সনিবেশিত ত্রিগর্ভসেনার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৭॥ 

(৩) স দিশঃ প্রদিশঃ সব! নভশ্ৈব সমারুণৌৎ্তনি । (৫). ত্রৈগর্তকানের - ক, 

ত্রেগন্তকানেতান নি। (৬). প্রাগ্গান্ছি সযুগেননি। (১) ম্হাবাহুম্ণতবা বব শি। 

(৮) দান্ুণঃ পুবরন্ দিশং-পি। 
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তেন শব্দেন বিভ্রস্তা সংশপ্তকবরূখিনী | 

নিশ্চেক্টাহবস্থিতা সংখ্যে হাশ্মসারময়ী বথা ॥১। 

বাহানস্তেষাং বিরৃভীক্ষীঃ স্তবূকর্ণশিরোধরাঁ?। 

বিষ্টন্ষচরণা মৃত্রং রুধিরঞচ প্রন্থসূর্; ॥১০। 
উপলভ্য চ তে সংজ্ঞামবস্থ[প্য চ বাহিনীম্ | 

যুগপৎ পাুপুত্রায় চিক্ষিপুঃ কঙ্কপত্রিণ? ॥১১। 
তান্যর্ভনঃ সহআণি দশপ্ৈবমাশুগৈহ | 
অনাগতান্যেব শরৈশ্চিচ্ছেদাশু পরাক্রমী ॥১১। 
ততোইজ্নং শিতৈর্বাণৈর্দশভিদশিভিঃ পুনঃ । 
প্রাবিধ্যন্ত ততঃ পার্থস্তামবিধ্যকিভিজ্িভিঃ ॥১৩| 
একৈকস্ত ততঃ পার্থং রাঁজন্! বিব্যাধ পঞ্চভি; | 

সচ তান প্রতিবিব্যাধ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাঁং পরাভ্রমী ॥১৭| 

সইতি। দেব্দভ্তং নাম, ভেম্পরিক্কত' স্বণশোভিতম্ ॥৮| 

হেনেতভি। সাংশপ্তকান।ং ব্জধথিনী সেনা । অশ্বসারমধী যথ। পাষাখগাবনিশ্মিতেব ॥8| 

বাহ। ইতি। বাত! অশ্বান বিবৃত্তাক্ষা ঘুণিতন্রনাঃ | রুধিবহ মুখাখি॥১০। 

উপেতি। অবস্থাপা স্থিরীরুত্য। কক্পত্রিণঃ কঙ্বপঙ্গমুক্তান্ বাগান ॥১১। 
তানীতি। আশ্ুগৈদ্রতগামিভিঃ | ইদং নৈপুণামিদানীমজ্জেরমের 0১২। 

হত ইঈতি। প্রাবিধান্থ প্রাবিধ্যন্ স'খপ্চকা ইতি শেষ; |৯৩। 

এবং তিনি স্বর্ণথচিত দিবদত্ত-নামক শঙ্খ লইয়া মহাবেগে তাভার ধ্বনি 

+পিলেন ; সেই শবে সকল দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল ॥৮। 
“শপ্তকসেন। সেই শব্দে অত্যন্ত ভীত হইয়। সমরাঙ্গনৈ পাধাণময়ী 

%হমার ম্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥৯॥ 

তাহাদের অশ্বগণ ঘৃণিতনয়ন, স্তব্ধকর্ণ, নিশ্চলক্ ৪ নিষ্পন্দচরণ হইয়। 
“ব্রভাগ ও রুধির বমন করিতে লাগিল ॥১০। 

ক্রমে তাহারা চৈতন্য লাভ করিয়। সৈন্যগণকে আশ্বাসদানপূব্বক একদা 
হদ্রুনের উপরে বহুতর বাঁণ নিক্ষেপ করিল ॥১১। 

তাহাদের সেই পঞ্চদশ সহত্র বাণ না আসিতেই পরাক্রমশালী অজু দ্রুত- 
গামী বাণসমৃহদ্বারা সন্বরই সেগুলিকে ছেদন করিয়া! ফেলিলেন ॥১১। 

তাহার পর তাহারা আবার দশ দশট। স্ধার বাণদ্বারা অজুনিকে নিদ্ধ 

রিল: অজ্জুনিও তিন তিনটা বাণদ্বারা তাহাদিগকে ভাড়ন করিলেন ॥১৩॥ 
1১১) উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাম্, বাবরানি। 



১৪৪ মহাভারতে জোঁণ_- 

ভূয় এব তু সংক্রুদ্ধাস্র্ুনং সহকেশবমূ। 
আপুরয়ন্ শরৈস্তীক্ষেস্তড়াগমিব বৃষ্টিভিঃ ॥১৫। 
ততঃ শরসহশ্রাণি প্রাপতন্নর্ভনং প্রতি । 

ভ্রমরাণামিব ব্রাতা? ফুল্পং জ্রমগণং বনে ॥১৬| 
ততঃ স্থবাহুত্ত্রিংশ্টিরক্িসারমযৈর্টেঃ | 
অবিধ্যদিযুভিরগাঢ়ং কিরীটে সব্যসাচিনম্ ॥১৭। 

তৈঃ কিরীটা কিরীটস্থৈঠ্মপুশ্বৈরজিন্মগৈঃ | 
শাতকুস্তময়াপীড়ে। বভৌ যুপ ইবোচ্ছি তঃ ॥১৮। 
হস্তাবাপং স্থবাহোস্ত ভল্লেন যুধি পাণগডবঃ। 

চিচ্ছেদ তক্ৈব পুনঃ শরবর্ষধৈরবাকিরৎ ॥১৯॥ 

এবৈক ইতি সশপকান।মেকৈক ইভার্থঃ। পঞ্চভিবিতাত্র বীগ্মাবগন্থব্য |১৭| 

ভূঘ ইতি । আপুধধন্ ব্যাপবন্। বুষ্টিভি্মেপ। ইতি শেষঃ ॥১৫। 

৩ আতা? সমৃহাঃ। ফলমিতানেনাজ নঙ্গ রক্তাকত্বং ব্যজাতে ॥১৬। 

তত ইতি। অদ্রিসাবমধৈণৌ হমসৈং | ইমুভিধাণৈ: ॥১৭। 

তৈরিভি। শাতকশ্থমধঃ স্বণময আপাডঃ শেখরে। যস্য সঃ 1১৮| 

ভঞ্চেতি । ভশ্াবাপ' ধন্ত গত ণাথা তশিবারণার্থ* ধুতি ভস্তযোশ্চম্মাবরণম্ ॥১৯। 

রাজা! তাহার পর সংশপ্তকেরা এক এক জন পাঁচ পাঁচটা বাণদ্বাব' 

আঙ্ছুনকে বিদ্ধ করিল; আবার পরাক্রমশালী অঙ্জুনও তাহাদের প্রত্যেকে 
দুই দুইট! বাঁণদ্।র। প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥১৪॥ 

পরে মেঘ যেমন বষ্টিদ্ধারা জলাশয়কে ব্যাপু করে, সেইরূপ সংশপ্তকেক 

অতান্থ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় তীক্ষ বাণসমুহদ্বার। কৃষ্ণের সহিত অজ্জুনকে ব্যাগ 
করিয়া ফেলিল ॥১৫॥ 

তদনন্তর ভ্রমরসমূহ যেমন বনে পুষ্পিত বৃক্ষসমূহের উপরে পতিত হয়, 
সেইরূপ সহ সহ বাণ যাইয়। অজ্জনের উপরে পতিত হইতে লাগিল ॥১৬। 

তৎপরে সুবান্ু লৌহময় দৃঢ় ত্রিশটা বাণদ্বার৷ অজ্জ্জনের মুকুটখানাকে 
গাঢ়ভ।বে নিদ্ধ করিলেন ॥১৭॥ 

তৎকালে স্বর্ণময়শেখরযুক্ত উত্তোলিত যজ্জীয় যৃপকাষ্ঠ যেরূপ শোভা পায়, 
সেইরূপ অঙক্ছুনও মুকুটস্থিত স্বর্ণপুঙ্ঘ সেই বাণগুলিদ্বারা শোভা পাইছে 
লাগিলেন ॥১৬। 

] (১৫) ভূ এবতু সংরন্ধাঃ ..পি। (১৬)--ফুল্দ্রমগণে বনে_-পি | (১৭)...অদ্রিসাব 

ময়ৈঃ শরৈঃ-" বা ববানি। 
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ততঃ স্থুশম্মা দশভিঃ সথরথশ্চ কিরীটিনম্। 
ভুধম্ঘ্ণ স্থবনুশ্চৈব স্থুবাহুশ্চ সমার্পয়ৎ ॥২০॥ 
তাংস্ত সর্ববান্ পৃথগ্বাঁণৈর্বানরপ্রবরধ্বজঃ | 
প্রত্যবিধ্যদ্ধজীংশ্চৈষাঁং ভল্লেশ্চিচ্ছেদ সায়কাঁন্ ॥২১। 
স্বধবন্থনো ধনুশ্ছিত্বা হয়াংশ্চাস্তাবধীচ্ছরৈ? | 

অথাস্ত সশিরস্ত্রাণং শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥২২।॥ 

তন্মিন নিপতিতে বারে ত্রস্তাস্তস্য পদানুগাঁঃ। 

ব্যদ্রবন্ত ভয়ান্ভীতা যত্র দৌর্য্যোধনং বল্ ॥২৩| 
ততে। জঘাঁন সপ্ত্রদ্ধ] বাঁসবিস্তাঁং মহাচমৃম্ | 

শরজালৈরবিচ্ছি নৈস্তমঃ সুর্য ইবাংশুভিঃ ॥২৪॥ 
ততো ভগ্নে বলে তম্মিদ্ রর সমন্ততঃ। 
সব্যসাচিনি সংক্রুদ্ধে ত্রেগর্তান্ ভয়মাবিশৎ ॥২৫। 

দত ইতি। দ্শভি; গ্রভোকং দ্বাভা” দ্বাভাম্। সমাঁপিঘৎ অপীউবৎ ॥২০। 

“৭৩1 বাশবপ্রববে| ভনৃমান্ ধ্বজে যন্ত সং অজু নঃ॥২১। 

পণ ইতি । শিরপ্ৰামেন মন্তকবক্ষকাবরণবিশেষেণ সহেতি তহ ॥২২। 

নমিতি। ত্রস্থাপ্বামেনাগ্থিবচিন্তাত পদানুগ! অনভচরাঃ ॥২৩। 

রে বাসবস্া ইন্দন্তাপত্যমিতি বাসবিবন্নঃ | তমঃ অন্ধকারম্ ॥২৪। 

কমে অক্্রন একট। ভর্দ্বার৷ যুদ্ধে সবার হস্তাবাপ ছেদন করিলেন, 

পার বানব্ধণদ্বার। স্থবাছাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥১৯। 

হাহাব পর সুশন্মা, সুরথ, সুধন্মা, স্তধন্ন ও স্তবাহু ইহারা প্রত্যেকে ছুই 
চ5৪। পাণদ্ধারা আজুনিকে পীড়ন করিলেন ॥১০| 

হখন আঙ্গুন বাণদ্ধারা তাহাদের সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিবিদ্ধ 
₹.বলেন এবং ভল্লদ্বারা ধ্বজ ও বাণগুলিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥২১॥ 

এবং তিনি বাণদ।র! মুধন্বার ধন্ত ছেদন করিয়া অশ্বগুলিকে বধ করিলেন; 

পদে শিরম্ীণের সহিত স্ধন্বার মস্তটাকে দেহ হইতে অপহরণ করিলেন ॥২১॥ 

সেই বীর নিপতিত হইলে, তাহার অন্রচরগণ উদ্বেগে অস্তির ও ভয়ে ভীত 

হহ়। যেখানে ছুর্যোধনের সৈন্ ছিল, সেইখানে পলায়ন করিতে লাগিল ॥২৩। 

তাহার পর স্বর্ধ্য যেমন কিরণদ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ অর্জন 

অতান্থ ক্রুদ্ধ হইয়। অবিচ্ছিন্ন শরজালদ্বারা সেই বিশাল সেন! বিনষ্ট করিতে 
থ.কলেন ॥১৪॥ 

হি 

1২২) ' কায়াদপাতঘুংনি। (২৩).**রণাদ্ীতা যেন দৌম্যোপনং বলম্--পি। 

৯৯ 



১৪৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তে বধ্যমানাঃ পার্থেন শরৈঃ সন্নতপর্কভিঃ। 
অমুহ্বংস্তত্র তত্রৈব ত্রস্তা মবগগণা ইব ॥২৬।॥ 

ততস্ত্িগর্তরাট্ রা মহারথান্। 
অলং ভ্রুতেন বঃ শুরা ন ভয়ং কর্ভূমর্থথ ॥২৭॥ 

শপ্তা তু শপথান্ ঘোরান্ র্ববসৈনতস্ পশ্যতঃ | 

গত্বা চি ৪০ সৈন্যং কিং বৈ বক্ষ্যথ মুখ্যশঃ ॥২৮। 
নাবহাস্তাঃ কথং লোকে কন্মণানেন সংযুগে। 
ভবেম সহিতা সর্বেব নিবর্তধ্বং বথাবলম্ ॥২৯।॥ 
এবমুক্তাস্ত তে রাজন! উদক্রোশন্ মৃহ্মুহুঃ। 
শঙাংশ্চ দধ্বিরে বীরা হধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥৩০॥ 

ইতি। চা? লুক্কাঘিতে ৷ সবাসাচিনি অজ্নে ॥২৫। 

ত ইতি। সন্নভাশি বঞজাণি পর্ব!ণি উপান্থাদেশ] যেষাং তৈ:॥১৬| 
তত ইতি। ত্রিগন্তরাট জশন্ম1| দ্রতেন পলারিতেন | ভাবে ভু ॥২৭। 
শপ্চেতি। শপ কু | মুখাণে। মখযান্ প্রদানান বীানিতারঘ॥ ৯৮। 
নেতি। অআংণন পলায়নরূপেণ। যথাবল* ছুর্বলাস্ত পলাধন্থ/মেবেতি ভাবঃ ॥২৯। 
এবমিতি | উদক্রোশন্ উচ্চৈঃ কৌলাভলমক্কুবন্। দর্িরে বাদাম: ॥৩০। 

তত 

তদনন্তর অজ্ঞুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হঈলে এবং সেই সংশপ্ুকসৈন্য ভগ্ন তয় 
সকল দিকে লুকায়িত হইতে থাকিলে, ব্রেগর্তগণের ভয় উপস্থিত হইল ॥১৫। 

এবং অজ্জন নতপর্বব বাণসমূহদ্বারা বধ করিতে লাগিলে, সংশপ্তবেন। 

হরিণগণের হ্যায় ভীত হইয়। সেই সেই স্থানে মোহিত হইতে লাগিল ॥১৬। 
তৎপরে ত্রিগর্তরাজ সুশন্ম। ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহারথগণকে বলিলেন_ 

'বীরগণ ! আপনার! পলায়ন করিবেন না: আপনাদের ভয় নাই ॥১৭॥ 

বীরগণ ! আপনার! সমস্ত কৌরবসৈন্থোর সমক্ষে ভয়ঙ্কর শপথ করিয়। 
এখন ছুধ্যোধনের সৈন্যের নিকটে যাইয়া পরে প্রধান বীরগণের নিকটে কি 

বলিবেন ? ॥১৮। 

যুদ্ধে এই কার্ধাদ্ধারা আমর সকলে সম্মিলিত হইয়াই কি জগতে উপহাস্য 

হইব না? সুতরাং আপনার! শক্তি অনুসারে ফিরুন' ॥২৯॥ 
রাজ! ! স্ুশম্মা এইরূপ বলিলে, সেই বীরগণ পরস্পরকে প্রহষ্ট করত; 

উচ্চম্বরে মুহুমুঁঃ কোলাহল ও শঙবরনি করিতে লাগিলেন ৩০। 

ক শপ্তাথ এপথান্...ব। বরানি। 



পর্ববণি সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

ততস্তে সংন্যবর্তন্ত সংশগুকগণ।? পুনঃ | 

নারায়ণাশ্চ গোপাল। স্বৃত্যুং কৃত্বানিবর্তনম্ ॥৩১। 

তি প্রীমহাঁভারতে শতপাহজ্যাং সর্তহতায়াং বৈয়াসিক্যাং জ্রোণপর্করণি 

সংশগুকবধে স্বধন্ববিনাশে যোড়শোহ্ধ্যায়? ॥০॥ 

১৪৭ 

চির নিন 22 শীট 

সগুদশোহ্ধ্যায়ই। 
০৪ ০০০ ০ শী 

সপ্ভয় উবাচ। 

দৃষ্ট। তু সমিবৃভাংস্তান্ সংশপ্তকগণ।ন্ পুনঃ । 

বাস্তদেবং মহাক্সীনমজ্ঞনঃ মমভাষত ॥১। 

চোদা শ্বান্ হৃধীকেশ ! সংশপ্তকগণান্ প্রতি | 

নৈতে হান্তন্তি সংগ্রামং জীবন্ত ইতি মে মতি? ॥২॥ 

নি 

দর পের 
৪৬ তত] শারাদণ[: কুষ্জেন ঢুয্যোপনার দন্ত! নারাদণাগা। গোপাল গোপজাতীয়। 

গপব্খাকম্। নবিদ্ভতে শিবভউন* বস্য তং সর্বাথ। নিশি তদিতাথত। 

প তদাপীং স্শপকান্থনিবিষ্লেতি গ্রতোতবাম্ ॥৩১। 
 মহামতোপাদ্যার-ভারভাচামা আহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধাবিরচিতাঘ।ং ম্ভভারত- 

টু 
ঠাপ: [কারক রতকৌঘুদ্টসম।ণ |থ্যাদা* দোণপবণি সংশপূকব্ধে মে।৬খ্হপ্যাঘও ॥৭| 

(8) 

2: উ। সত্রিবৃন্তান্ যোদ্ধমেবেতি ভাবঃ 1১ 
টা 

াত। চোদয় সঞ্চালর। এতে সংখপ্তকাঠ হাণ্তন্থি ত্যক্ষাপ্তি ॥২। 

0৩৭] স 

ঠ 
পা 

০ 
0 
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হাহার পর সেই সংশপ্চকেরা এবং গোপজা তীয় নারায়ণসৈন্যের। মৃত্যু স্থির 
৭য় পুনরায় ফিরিল' ॥৩১1 

সঞ্জয় বলিলেন_-মহারাজ ! সেই সংশপুতকরা আবার ফিরিয়ছে দেখিয়। 

জন মহাক়্। কৃষ্ণকে কহিলেন--॥১। 

কৃষ্ণ! অশ্বগুলিকে সংশপ্তকগণের দিকে চালাইয়। দ[৩। ইহারা জীবিত 

নিতে এ ত্যাগ করিবে না, ইহাই আমার ধাঁরণ। ॥১। 
চলি 

1 

নি সপ্তদশোহধ্যারত ব; ৮আষ্টাশোভপ্যায়? ব। র। নি (১). ঘজুন: 
£:/ভমত--পি। 



১৪, মহাভারতে দে, 

পশ্য মেহস্ত্বলং ঘোরং বাহ্বোরিষসনস্ত চ। 

অগ্ভৈতান্ পাতয়িয্যামি তুদ্ধে৷ রুদ্রঃ পশুনিব ॥৩| 
ততঃ কুষ* ম্মিতং কৃত্বা প্রতিনন্দ্য শিবেন তমৃ। 

প্রাবেশয়ত দুদ্ধর্ষো ত্র যাত্রৈচ্ছদজ্জু'নঃ ॥8॥ 
স রখো ভ্রাজতেহত্যর্থঘুছামানো রণে তদা | 

উচ্থমানমিবাকাশে বিমানং পারুরৈহয়ৈঃ ॥৫। 
মণ্ডলানি ততশ্চক্রে গতপ্রত্যাগতানি চ। 

বথ। শত্ররথো রাজন! বুদ্ধে দেবানুরে পুরা ॥৬। 

অথ নারায়ণ।ঃ ভ্রুদ্ধা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ। 
ছাঁদয়ন্তঃ শরব্রাতৈঃ পরিবক্রর্ধনঞ্জর়ম্ ॥৭॥ 
অদৃশ্য যুহুর্তেন চত্রুস্তে ভরতর্ষভ ! | 
কৃুষ্ণেন সহিত যুদ্ধে কুত্তীপুত্রং ধনর্জয়ম্ ॥৮॥ 

পশ্যেতি। ইমন বা ন্ অশ্তাতি শিপতানেনেতি ইঘসন* পন্স্বস্ত |৩। 

তত ইতি। শ্মিতম্ ঈযদাস্তান গ্রতিননয প্রশ্যা, শিবেন গ্রসহেন দশনেন |১। 

সইতি। আাঁজতে শোডভে মম, উহ্াযানঃ খেতৈরখৈঃ ॥৫| 

মগডলানাতি। মগুলানি গোশাকাব্শ্রমণানি, চঞ্ে স রথ |9| 

অথেতি। নারারণাগ্ছদাঞ)াঃ গ্রাগুরশঃ সেম্াঃ। শরাণা আত সম 

অদৃশ্ঠসিতি | অনশ্াঞ্চ 5 হৈঃ শররাতৈরিতি নেব: 0৮। 

ঞ্চে 

5০19) 

আমার অন্কের, বাহুযুগলের ৫ ধনুর ভয়ঙ্কর বল দেখ । শ্রাঙ্ রদ এছ? 

পশুগণকে নিপ।ত কারেন, সেইরূপ আমিও আজ ইহাদিগকে নিপ।তি করিব ।হ 

তাহার পর ছুদ্ধধ কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্ত ও মঙ্গলময় দুষ্টিপাতে অন্নকে আননিহ 
করিয়া-অজুন যেখানে যেখানে যাইতে ইচ্চা করিতে ল।গিলেন, সেইখানে 

সেইখানে রথ চালাইতে থাকিলেন ॥5॥ 

তখন পাওুরবর্ণ-ঘোটক-চালিত বিমান যেমন আকাশে শোভা পায়, সেইর ৭ 

শ্বেতবর্ণ-ঘোটক-চালিত সেই রথ সমরাঙ্গনে অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥11 

রাজা! তাহার পর পূর্ববকালে দেবাস্থুরযুদ্ধে ইন্দ্রের রথের স্টায় সেই বথ- 
খ[না মণ্ডলাকারে ভ্রমণ, গমন ও প্রতা।গমন করিতে থাকিল ॥৬। 

তাহার পর নানাবিধ অস্ত্রধারী সেই নারায়ণসৈন্যের! ক্রুদ্ধ হইয়া বাণসসহ- 
দ্বার অজুনকে আচ্ছাদন করতঃ তাহাকে পরিবেষ্টন করিল ॥৭॥ 

(৩) ইতঃ পরম্ 'সঞ্চঘ উবাচ" নি। (3)-".অভিনন্য শিবেন তম্...পি। 



পর্ববণি সপ্তদশোহধ্যায়ঃ | ১০১ 

্ুদ্ধস্ত কান্তনঃ সংখ্যে ছিগুণীরুতবিক্রম | 
গাশ্তীবং ধনুরামৃজ্য তুর্ণং জগ্রাহ সংযুগে ॥৯॥ 
বদ্ধা চ ভ্রকুটিং বক্তে, ক্রোধস্ গ্রতিলক্ষণমূ। 
দেবদর্তং মহা শঙ্বং পুররাঁমাস পাগুবঃ ॥১০।॥ 

অথাস্ত্রমরিসংঘন্বং ত্বাষ্ট্রমভ্যস্থাদজ্ভ নঃ | 
ততো রূপসহআণি প্রাছুরাসন্ পুথক্ পৃথক্ ॥১১। 

স্মনঃ গ্রতিরূপৈস্তের্নানারূপৈবিমোহিতাঃ | 
অন্যোন্যমজুনং মত] স্বমাতবানঞ্চ জগ্িরে ॥১২। 
অয়মজজুনোহয়ং গোবিন্দ ইমৌ বাদবপাগুবৌ | 

ইতি ক্রবাণাঃ সংঘূটা জ্ঘ,রন্যো্যম[হবে ॥১৩| 
মোহিতাঃ পরমান্ত্রেণ ক্ষযং জগ্া,ঃ পরস্পরস্। 
অশোভন্ত রণে যোধাঃ পুষ্পিত। ইব কিতওকা; ॥১৪। 

এল ইতি | কানুন অজ্নঃ। আমুজ্যেতি পাগপন্বভাব উদ, |৯| 

ব্দাহ। পরঘামাস মুখবাধুনা, পাগুবোওজ্জণঃ |১০| 

খেতি আষ্ং অষ্ঠঃ গ্রজাপতেলবম্, অভান্তৎ সন্থা্নার্গিপৎ ॥১১। 

প্সন ইতি। প্রতিরূপৈহ প্রুতিমু্তিভিঃ। স্ব অপক্ষম্॥১১। 

এমি । অত্র প্রথমপাদে অঙ্গরাপিক্যযার্ঘম। আামঢা বিপঙ্গা5॥১৩। ৃ 

ভবতশ্রেগ্ঠ ! তাহার! মঠর্তকালমধো বাণসমৃতদ্বারা যুদ্ধে কৃষ্ণের সহিত 
লশীনন্দন অস্ুনকে একেবারে অদৃশ্য করিয়া ফেলিল ॥৮। 

হখন অন্ন ক্রুদ্ধ হইয়! যুদ্ধবিষয়ে দিগুণ বিরুম করিয়া! মানপুবক সহর 
“1তধবন্ত ধারণ করিলেন ॥৯। 

এবং তিনি মুখমগুলে ক্রোধস্থচক ভ্রকুটী করিয়। দদেবদন্ত-ন[মক মহাশঙ্ের 
পনি করিলেন ॥১০॥ 

শৎপরে অন্ন শব্রসমৃহনাশক ত্াষ্্র অন্প নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্র 

পুথক্ পুথক্ ভাবে সহস্র সহস্র প্রতিমুন্তি প্রাছুভূতি হইল ॥১১। 

শুখন তাহারা আপনাদের অনুরূপ (সই সকল নানাবিধ প্রতিমুভিদরা 
মাহি হত টু পরস্পরকে অজুন মনে করিয়। স্বপন্দকে ও আগ্মীয়কে বধ 
কদিতে লাগিল ॥১১। 

“এই অজুনি, এই কৃষ্ণ এবং হারাই কৃষ্ণ ও অন এইরূপ বলিতে 
«(কিয় সেই সম্মোহিত সৈন্যেরা যুদ্ধে পরস্পর সংহার করিতে থাকিল ॥১৩। 

1১২) "' অন্যোগ্যেনাজ্নং মানি | . 



১৫০ মহাভারতে দ্রোণ- 

ততঃ শরমহআণি তৈবিমুক্তানি ভস্মসাৎ। 

কৃত্ব! তদস্ত্রং তান্ বীরাননয়দ্যমসাদনমূ ॥১৫। 

অথ প্রহস্ত বীভৎস্র্ললিখান্ মালবানপি | 
মাবেল্রকাংস্্রিগর্ভীত্চ যৌধেয়াংশ্চার্দয়চ্ছরৈহ ॥১৬। 
তে রা রা শ্ত্রিয়াঃ কালচোদিতাঃ। 

ব্যস্থজন্ শরজালানি পার্ধে নানাবিধানি চ ॥১৭| 

ততে। ৬ নস্তত্র ন রথে! ন চ কেশব? । 

প্রত্যদৃশ্যত ঘোরেণ শরবর্ধেণ সংরূতঃ ॥১৮॥ 

ততস্তেইলদ্ধলক্ষ্যত্বাদন্যে ০২৭ 

হতো কৃষ্ণাবিতি প্রীত্য। বাসা "স্ত ছুধুবুস্তদা ॥১১॥ 

মোভিত। ইতি বেচিত ক্ষঘং জগত অপরে চ রকাপ্ত। অখোডদ্থ ॥১৪। 

তত ইতি । বিমন্ত।নি নিক্ষিপাশি | তহ ভাষ্টনন্্ কত 0১৫] 

'অথেতি। বীভঙ্টরজ্্নঃ। ললিখাদমন্তওদেশীয। ঘোদ্ধার, ॥১৩| 

তইতি। কালেশ চোদিতা: প্রেরিতাঃ। পাথে অঙ্ছুনে ॥১৭| 

তত ইতি । মংবুত আবুতঃ ॥১৮। 

ইতি।  অলরলগন হাদপষ্টক্ফণজ্রনহাং | গহিচত্রত আননাবৌল|ভলহ ৮৬০] 

4ষেট রুষ্ণাজ্বীনৌ | আছুধবঃ বিকম্পঘামানঃ |১আ। 

কতকগুলি মংশপুক অজুর্নের পরমান্ে মোভিত হইয়। পরস্পর বিনাশ 

প্রাপ্ধ হইল, অন্য সংশপ্তক যোদ্ধারা রক্তাক্তদেহ হইয়। পৃশ্পিত কিংশুকুঙ- 

সমূহের ন্যার শোভা পাইতে লাগিল ॥১৪। 
তাহার পর অভ্ুনের সেই ভীষণ অস্ত তাহাদের শির্সিপ্ত সহ সহস্র বাণ 

ভম্ম করিয়া সেই বীরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিল ॥১৫। 

তদনন্তর অর্জন হাস্য করিয়া বাণদ্বারা ললিখ, মালব, মাবেরক, ত্রিগন্ত € 

যৌধেয় বীরগণকে গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥১৬। 

মহাবীর অজ্জ্ন বধ করিতে লাগিলে, কালপ্রেরিত সেই ক্ষত্রিয়েরাও 

অজ্জ্রনের প্রতি নানাবিধ শরজাল নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন ॥১৭॥ 

তৎপরে ভয়ঙ্কর বাণবষণে আবৃত হওয়ায় তখন অজ্জুন, তাহার রথ বা কুষঃ 

দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন না ॥১৮। 

তখন কৃষ্ণ ও অঙ্জঁনকে দেখিতে না পাওয়ায় তাহার| নিহত হইয়াছেন ইসা 

(১৮) ন ধ্বলে। নাজ্জনস্তত্ত বানি, প্রত্যদৃশ্ন্ত'..সংবৃতাং পি ব। (১৯)...বাসাৎগি 

ঢুধুবুন্তদা--পি। 



পর্ববণি 

ম্ঞ 

তি। 

হি 
রখ 

পপ 

গাও 

1 

হি 

তত 

উষ্ভোভ। 

সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৫১ 

ভেরীসদক্গশত্খাংস্চ দধাবাঁরাঃ সহত্রশঃ 
সিং 'হনাদরবাংস্টোগ্রাংস্ক্তিরে তত্র কী 1 ॥২০| 

তত? প্রসিষিদে কৃষ্ণ? খিক্নশ্চাজুনমব্রবীৎ। 

কাসি পার্থ! ন পশ্যে ত্বাং কচ্চিজ্জীবসি শক্রহন্ ! ॥২১॥ 

তশ্ত তদ্ধচনং শ্ুত্বা ত্বরমাণে। ধনজীয়ঃ | 

বাঁযব্যাস্ত্রেণ তৈরস্তাং শরবৃষ্টিমপাহরৎ ॥২২। 
ততঃ সংশপুকব্রাতান্ সাশ্বদ্িপরথাযুধান্। 

উবাহ ভগবান্ বায়ু; শুঙ্কপর্ণচয়ানিৰ ॥২৩॥ 

উহ্হামানাস্ত তে রাজন! বহ্বশোভন্ত বাঁযুন| | 
প্রডীনাঃ পক্ষিণঃ কালে রৃক্ষেভ্য ইব মারিম ! ॥২৪| 
তাংস্তথ। ব্যাকুলাকৃত্য স্বরমাণো ধনগ্তীয়ঃ | 

জঘান নিশিতৈর্বাণৈঃ সহআণি শতানি চ ॥২৫। 

ধু বাদয়ানাজঃ| সিংভনাদা এব রবাস্থান্ ॥১-। 

গ্রসিধিদে ঘন্মক্কে। বব, খিন্ন উদ্বেগেনাবসম; ॥১১। 

তৈঃ স্খপ্ঠকৈত অস্থ।ং ক্ষিপ্বাম্। “অঙ্ক ্ষপণে" ইত্াস্মাত ভ$0১২। 

'এপুকানাং ত্রীতীন্ সমৃহান্। বাষুবজ্্রনা সন্ত: ॥২৩| 

গ্রীনা আকাশ গভাঠ। “ডীও বিভাধস। গতো” ইতাম্ম।হ উঃ ॥১৪। 

ভাবিয়। সেই সংশপুকের। আনন্দবশত; পরস্পর কোলাহল ও বসনান্দোলন 
দবিতে লাগিল ॥১৯॥ 

এব' মাননীয় রাজা! সেই বীরের সহজ সঙ্ক্স ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্গ 

“ "তত লাগিলেন, আর ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে থকিলেন ॥১০। 

নাহার পর কৃষ্ণ ঘশ্মাক্তকলেবর ও উদ্বেগে অবসন্ন হইয়। অজুনিকে 
ব্দেলেন_-অক্জুনি! রড কোথায় আছ তোমাকে ত দেখিতে পাই না, 
শক্রন্থা ! তুমি জীবিত আছ ত?? ॥১১। 

রুষ্ণের সেই কথা নারি | অন্ন তরান্বিত হইয়া বায়ব্যান্্রঘার! তাহাদের 

পিক্ষিপ্র বাণবৃষ্টি নিবারণ করিলেন ॥১১। 
তদনন্থুর 

ড্ী 

প্রবল বায়ু উপস্থিত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও আস্তের সহিত 

স'শপ্ুকগণকে শুষ্ক পত্রসমূহের ন্যায় বহন করিতে লাগিল ॥২৩। 

মাননীয় রাজা! প্রবল ঝড়ের সময়ে বৃক্ষ হইতে উড্ডীন পক্ষিগণের ন্যায় 

সশপ্ুকের! বাযুকর্কৃক নীত হইয়! বিশেষ শোভ1 পাইতে থাকিল ॥১৪। 

(২১)...ন পশ্ামি কঙ্চিং..নি। (২২) তস্য তচ্চাষিতং শ্রহা.বা বর! নি। 



১৫২ মহাভারতে দ্োণ- 

শিরা্ধন ভল্লৈরহরদ্বাহুনপি চ সার়ুধান্। 

হস্তিহাস্তোপমাংশ্চোরন্ শরৈরুর্যামপাতিয়ৎ ॥২৬॥ 

ৃষ্টচ্ছিন্নান্ বিচরণান্ বিমস্ত কদৃগস্থুলীন্। 

নানাঙ্গ। টা ধনগ্য়ঃ ॥২৭| 
গন্ধর্বনগরাকারান্ বিধিব কল্লিতান, রথান। 

রৈবি* ঠা বত ্যশ্বরথদ্বিপান ॥২৮। 

হুণ্তালবনানীর তত্র তত্র চকাশিরে । 

ছিন্ন রথধ্বজব্রাতাঃ কেচিভত্র কচিৎ কচিৎ ॥২৯। 

ভরায়ধিনে। নাগাঃ সপতাকান্কুশধ্বজা 

পেতুঃ শক্রাশনিহত। দ্রুমবন্ত ইবাচলাঃ ॥৩০। 

তাশিতি। ব্যাতুল কুলীকলতা বানব্যান্ধেণ বিহবলান্ রুহ ॥২৫। 

শিরামীতি | ২ গ্রিতগ্োপনান্ গ্শুগ্াতুপ্যান্। উন 

পৃঠটেতি। ০ 

ভাম ॥১ ৩] 

গন্ধবেতি। 

| ইতি পৃগচ্ছিরাশ্থান | দৃশন্চসামি | ২৭। 

কল্পিতান্ সন্ভিতান।  ধিশকলীকুর্বন খগ্ডগণ্তীকুর্বান | সনপকাশণ 

বিগত। অথ্। থ। দিপা হন্গিনশ্চ মেধা" তান্ তারশান্ চক্কে দনগম ইভাভবুন্তিঃ ॥২৮। 

মুণ্ডেতি। ৫ শিবা পি তালবন।নি তালফললমত। ইব 

সোন্তরেতি | 

ব ভানি, চকাশিনে ইল |১৩, 

উ্তবুক্পবিশ্তিতৈবামুবিভিবক্নাবিডিঃ স্তে 

সস, 

তি তে, ন।গা ভন্থিন: | 

হাদিগকে সেইরূপ বিহ্বল করিয়। অভি ত্বরান্বিত হইয়। সার বাণস 
দ্বারা শত শত ও সহশ্র সহঅ সংশপ্তককে বদ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ 

অন্ন ভল্লদ্ধারা সংশপ্ুকগণের মস্তক ও অন্বযুক্ত বা ছেদন কবি 

থ।কিলেন এবং বাণদ্বারা তাহাদের হস্তিশুগুতু রুগুলিকে ছেদন করি 

ভূলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন ॥২৬। 

ক্রমে অন্গুনি শক্রগণকে পৃচ্ছিন্ন, চরণহীন, মস্তক, নয়ন, চক্ষু ও অঙ্গুলীশন 
এবং নানা অঙ্গ বিহীন করিতে থাকিলেন ॥২৭॥ 

অজুর্ন বাণদ্বারা--যথাবিধাঁনে সজ্জিত গন্ধব্বনগরাকৃতি রথগুলিকে খণ্ড 

তঃ সংশপ্তকগণকেও হস্তী, অশ্ব'এবং রথবিহীন করিতে লাগিলেন ॥১৮॥ 

সেই সেই স্থানে তালফলসমূৃহের ন্যায় মস্তক সকল যেন শোভা পাই 
€ কৃ 

ঞ ভা! পুরণ 

লাগিল এবং কোন কোন স্থানে কতকগুলি রথের খ্বজ ছিন্ন দেখা যাই 

থাকিল ॥১৯॥ 

(২৬).""ভল্লৈরহন পি। (১৭)...বিচরণান্ বাহুপঠেক্ষণাকুলান ..পি। 



পর্ববণি সপ্তদশোহ্ধ্ায়ঃ। ১৫৩ 

চাঁমরাপীড়কধরাঃ অস্তীন্্রনয়নাসবঃ | 

সারোহাস্তরগাঁঃ পেতুঃ পার্থবাণহৃতাঃ ক্ষিতৌ ॥৩১| 

বিপ্রবিদ্ধাসিনারা চাশ্ছিননবন্মষ্টি শিক্তযঃ | 
পভ্ভয়শ্ছিন্নমন্্ীণঃ কৃপণাঃ শেরতে হতা; ॥৩২। 

তৈহ তৈহন্যমানৈশ্চ পতড্িঃ পতিতৈরপি | 
্রমন্ডিনিষ্টনপ্থিশ্চ ক্ররমায়োধনং বভৌ ॥৩৩| 
রজশ্চ স্থমহজ্জাতং শান্ত রুধিররুষ্টিভিঃ | 

মহী চাপ্যভবদৃছ্র্গা কবন্ধশতসম্কুলা ॥৩৪। 
তদ্বভৌ রৌদ্রেবীভৎসং বীভৎসোর্ধানমাহবে | 
আক্রীড়মিব রুদ্রস্ত স্বত; কালাত্যয়ে পশুন্ ॥৩৫। 

| 

নাবিশ্গ| গমরেতি | চামবপীড়কপবা7 চামবকপনেধরবাবিণত। ৮1 নিগছা অন্থাণি 

অপবঃ প্রাণাশ মেযা' হে। সারোতা আবেহিসহিতা ॥৩১। 

নি | িগ্রবিা নিপতিত| অসিনারাচ| বেদা, তে। কুপন দীনা; ॥5১| 

:৫বিতি। শি্নভিরাওলাধং কুপদি ক্রুরং ভীষবম্, আগোপনং যু গ্ণম্ ॥৩৩। 

কচ তি বছে। পু শানু, শিবুভমূ। ছূর্গ! ছুগন। ॥৩৪। 

হবিতি | রৌত্রং সাবা প্রবৃত্ত হ্বাছুগরঞ্চ ত বীভঙস* মাংসশে।ণিতাকহ্বাদ্নিতধেনি 

২২. ৭শ২নোবজ্ঞনন্য ঘান” রখং | আক্লীডং এীঢাস্থানম্। কালতাথে প্রণনে 0৩৫1 

হি 

মঠ 

শন্ধারী আবোহীদের সহিত এবং পতাকা, অস্কশ ও ধ্বজের সহিত তস্তী 
নল বজাহত বৃক্ষসম্িত পর্ববতসমূহের স্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥৩০। 

অন্ধরীনের বাণে আহত হওয়ায় অশ্বগণের নাড়ী, নয়ন ও প্রাণ নির্গত হইতে 
«কল; তখন চামররূপ শেখরধারী সেই অশ্বগণ গারোহীদের সহিত ভঁতলে 
”5ত হইতে লাগিল ॥৩১। | 

অসি'ও নারচ নিপতিত এবং বর্ম, খষ্টি, শক্তি ও মন্ম ছিন্ন হইলে, 
পদাহিরা অবসন্ন ও নিহত হইয়া শয়ন করিতে থাকিল ॥৩২। 

সংশপুকেরা হত, হন্যমান, পতিত, পাত্যমান ও ঘুণিত হইয়া! আর্তনাদ 
তে লাগিলে, সমরস্থলটা ভীষণমৃস্তিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৩৩। 

পৃব্বোৎপন্ন বিশাল ধুলিজাল রক্তবৃষ্টিতে নিবৃত্তি পাইল এবং বভতর কবন্ধে 
গবিবযাপ্ত সমরুমি ছুরম হইয়া পড়িল ॥৩৪। 

1৩১) চামরাগীড়কবচা:.. 'বাবর| নি,  সতাঙ্গননান্থ-এনি। (৩২) বিপ্রবিদ্ধাসি 
“রাঃশপি বাব র॥-. ছিন্নবন্মাণঃ. পি বানি। 

০ 



১৫৪ মহাভারতে 

তে বধ্যম[নাঃ পার্থেন ব্যাকুলা শ্বরথদিপাঃ | 

তমেবাভিমুখা; ক্গীণাঃ শক্তস্তাতিখিতাং গতাঃ ॥৩৬| 

স| ভুমির্রতশ্রেষ্ঠ ! নিহতৈস্তৈেমহারাগৈঃ | 
আস্তীর্ঘ। সংবভোৌ সর্ব! প্রেতীভূতৈঃ সমন্ততঃ ॥৩৭| 

এতশ্সিন্নন্তরে চৈব প্রমন্তে সব্যসাচিনি | 

ব়ানীকস্ততো দ্রোণে। যুধিঠিরমূপা দ্রবহ ॥৩১। 
তং প্রত্যগৃহ্ংস্রিত। বুাঢ়ানীকাঁঃ প্রহারিণঃ । 
যুধিষ্ঠিরং পরীপ্ন্তস্তদাসীভ,মুলং মহৎ ॥৩৯॥ 

ইতি শ্রীমহা(ভারতে শতসা হজ্মযাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্য। দ্েণপর্্ 

সংশগুকবধে অজুনিযু্ষে সপ্ডদশোহধ্যায়? ॥০॥ & 

তইতি। তং পার্থমেব অভি পক্ষীকুতা স্থিতানি মুখাণি যেমাত তে 15৬| 

মেতি। আন্তীণ। ব্যাগু।। গ্রেতীভৃতৈষ তৈ; ॥ত৭| 
এতশ্সিন্িতি। অগ্ুরে অবসরে, প্রমন্্রে প্রকর্ষেণ রণমন্তে 0৩৮। 

তমিতি। পরীপ্গন্ডে। রক্ষিভুমিচ্ছঃ। তুমুল: মহচ্চ যুদ্ধমিতি শেন! ॥৩৯। 

ইতি মহামহোপাপ্যার-ভারত[চাধ্য-শ্রাতরিদাসসিদ্ধা স্থবাগীশ ভট্ট চাধাবিবঠিতানাৎ মভাভাবন 

টাকারাং ভারতকৌনুদীসম।খ্যাদাৎ ছোণপর্বণি সশপ্ুকবধে সপ্ুদশোহধাধঃ ॥51 

অভুর্নের সেই ভয়ঙ্কর ও বীভংসাকৃতি রথখানা, প্রলয়কালে প্রাণিসংতাে 
প্রবৃত্ত রুদ্রের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় সমরাঙ্গনে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৩৫। 

অজুর্ন বধ করিতে লাগিলে, বিপক্ষের হন্তী, অশ্ব ও রথ সকল বিল 

হইয়া পড়িল; তথাপি সংশপুকেরা তাহার অভিমুখে যাইতে থাকিয়। পিনট 

হইয়া ইন্দ্রলে?কে যাইতে থাকিল ॥৩৬। 
ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই সমগ্র সমরভূমিটাই সকল দিকে নিহত ও মৃত সেই 

মহারথগণদ্বার! ব্যাপ্ত হইয়া ভীবণমৃত্তিতে প্রকাশ পাইতে ল।গিল ॥৩৭ 
এই সময়ে অজু যুদ্ধে উন্মন্ত হইলে, ওদিকে দ্রোণ সৈম্তা সজ্জিত করিড়। 

যুধিষ্টিরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৮। 
তখন পাগুবপক্ষের যোদ্ধারাও যুধিষ্টিরকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়। 

সজ্জিত সৈন্য লইয়া সত্বর দ্রোণকে গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে ভুমূল * 

গুরুতর যুদ্ধ হইতে লাগিল? ॥৩৯। 

*. .""অষ্টীদশোহধ্যায়ত ব) “* একোনবিংশোইধায়ত বারা নি) 



অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ 
০০০ ৩ "পিপি 

সপ্তার উবাচ | 

পরিণাম্য নিশ[ং তাং তু ভারদ্বজে। মহারথ | 
উত্ত।1 স্কবন্থ রাজেন্দ্র! বচনং বৈ সযোধনম্ ॥১॥ 
বিধায় ঘোগং পার্থেন সংশগুকগণৈঃ সহ। 
নিজগান্তে চ তদ! পার্থে সংশগুকবধণ গ্রতি ॥২। 
বাানাকস্ততো দ্রোণঃ পাপুবানাং মহা চমূম্। 
শভ্যয়াস্থরতশ্রেষ্ট ! ধন্মরাজজিরুক্ষয! ॥৩। (বিশেষকস্) 
বুঢ়া" দৃষ্ট। শরপণেন ভারদ্বাজস্য তা” চমুম্ | 
ব্হেন মণ্ডলাদ্ধেন প্রত্যব্য হদ্যুধিষ্ঠিরঃ ॥8| 
ঘখন্তাসাৎ স্ুপর্ণস্ত ভারদ্বাজে। মহারথঃ। 
শিরে। ছধ্যোধনো রাজা সোঁদ্যৈঃ সানুগৈরতি? ॥৫॥ 

পদ | পবিথাদা অভিবাহা ! রদাজে। ছৌথু | বচশং রা | 
“ "এল পাণস্য | অহ্াধাহ অভ্গচ্ছৎ। ধম্মবাজপ্ত রর ঘা গ্রহীডুগিচ্ছয। ॥১-৩| 

(খাত ভপণেন গরুছেন গকডাকারেণ। মণ্ডলাদ্ধেন অদ্দচন্জাকারেণ ॥৪। 
(তি | পর্ব কৌরবপক্ষীঃ বগরগাহস্ত। পরি |৫। 

সন বলিলেন “ভরতশ্রে্ রাজেন্দ্র! এদিকে ভরদ্বাজনন্দন মহারথ 
1 সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, যুদ্ধবিষয়ে ছুম্ো।ধনকে বহু কথা বলিয়া, 

* “গিবগিণের সহিত অজ্জ্নের সংযোগ ঘটাইয়া, অজুনি তখন সংশপ্ুকদিগের 
“পণ জন্য শিবির হইতে নির্গত হয়া গেলে আপন সৈম্তাদিগকে বাহরূপে 
৮:2৮ করিরা, যুিষ্টিরকে ধরিব।র ইচ্ছায় পাগুবগণের বিশাল সৈন্টের দিকে 
১.ললেন ॥১---৩| 

কোণের সেই সেপ্যকে গরুড়বাতরূপে সম্গিবেশিত দেখিয়া যুধিঠিরও আপন 
গগণকে অদ্ধচন্দ্রাকারে প্রতিব্যৃহিত করিলেন ॥৪॥ 
*হারথ সয়ং দ্রোণ সেই গরুডব্যুহের মুখ হইলেন এবং রাজা ছুর্য্যোধন 

“হা দরগণ ও অন্চরগণে বেষ্টিত হইয়। তাহার মস্তকস্থানে রহিলেন ॥৫॥ 

৩।''ধশ্ববাজদিঘা-সপ্ধা--পি। 



১৫৬ মহাভারতে ভ্রোণঃ 

চক্ষুষী কৃতবর্্মা চ গৌতমশ্চাস্ততাং বর£। 
ভূতশম্মা ক্ষেমশ ্  করকাক্ষশ্চ বীর্ধ্যবান্ ॥৬॥ 

কলিঙ্গাঃ সিংহলা প্রাচ্যাঃ শুরাভীর! দশেরকাঃ। 
শক। টি হংসপথাশ্চ যে ॥৭॥ 

গ্রীবায়াঃ শুরসেন।শ্চ দরদ] মদ্রকেকয়া? | 

গজাশ্বরথপত্োঘাস্তস্থ পরমদংশিতাঁঃ ॥ ॥ (বিশেষকন 

ভুরিশ্রবাস্তথ। শল্যঃ সোমদতশ্চ বাহিলক?। 

অক্ষৌহিণ্য। বৃত| কার। দক্ষিণ পাশ্বমাস্থিতাঁঃ ॥৯॥ 

বিন্নানুবিন্দাবাবান্ত্যোৌ কান্ে'জশ্চ স্থাদক্গিণঃ | 

বামং পার্বঃ সমাশ্রিত্য দ্রোণপুত্রাএত? স্থিতা ॥১০। 

পৃষ্ঠে কলিঙ্গা? সান্বষ্ঠা মাগধাঃ পৌও ম্রকাঃ। 
ন্ধারাঃ শকুন প্রাচ্য? পারতীয়। বশাতয়ঃ ॥১১। 

পুচ্ছে বৈকর্ভনঃ কণ? সপুত্রজ্ঞ(তিবান্ধবঃ | 
মৃহত্য। সেনয়। রর নানাজনপদে খয়। ॥১১॥ 

৮গীতি। গৌতম: রুপ) অন্ত [মূ অপ্দাণি গিপতী” মধ্যে বরঃ। বা যে আহীগ 

স্ুদেশীয়ান্ছে। পরমদ্ণশিতা অতীবন্তমন্নদ্ধাঃ ॥৬--৮। 

ভূরীতি। দগিএ” পাশ; তন্ত গঞ্ডুবাতন্। আগ্থিত আশ্রিতা, ॥৯॥ 

বিনোতি । আবছা অবন্থিদেশাঘৌ | ফোপপুএন্ত অশ্বথায়ঃ অগভত ডিই5 0১০ 

পট ইতি । রা (থে! ভাগনে। খীবাপুঈয়ে।; ছিতা ইতি ন পুরি বিরোধ? 0১১ 

কৃতবম্টা € ধন্ুদ্ধরশ্রেষ্ঠ কূপ সেই ঝুহের নয়নযুগল হইলেন) আর বলপান 

ভুতশন্ম, ক্েনশম্মা, করকান্* এবং কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচা, বীর আভীর, 

দশেরক, শক, যধন, কাযম্বাজ, হংজপথ, শুরাসন, দরদ, মর ও কেকয়দেশীয় 

যোদ্ধারা হস্তী, জশ্ব, রথ ও পদাতির সহিত বিশেষ শএসজ্জিত হইয়া সেই ব্যুহের 

গ্রীবাদেশে থাকিলেন ॥৬--৮। 

ডুরিশ্রবা, শলা, সোমদন্ত ও বাহিলক এই চারি জন বীর এক আক্ষৌহিণা 

সন্তে পরিবেষ্টিত হইয়! ব্যুহের দক্ষিণ পার্খ্ে রহিলেন ॥৯। 

অবস্থিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কাম্বোজরাজ সুদক্গিণ ইহারা বাহে 
বাম পার্খব আশ্রয় করিয়া অশ্বথামার সম্মুখে থ[কিলেন ॥১০। 

কলিঙ্গ, অস্বষ্ঠ, মগধ, পৌগু, মদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পাবর্বতীয় ৪ 
বশাতিদেশীয় সৈন্যের! (যথাসম্ভব বিভক্ত হইয়া) ব্যুহের পুষ্ঠদেশেও রহিল ॥১১॥ 

ও (৬) চ্ষুমী ক₹তবম্মীসীৎ...নি। 



পর্ব্বণি অষ্টাদশোধ্ধ্যায়ঃ ণ ১৫৭ 

জয়দ্রথো ভীমরথঃ সম্পাতিধযভে| জয়ঃ। 
ভূমি্রয়ো বৃযক্রাথে। নৈষধশ্ মহাঁবল? ॥১৩| 
বৃতা বলেন মহতা ব্রঙ্গলোকপুরস্কৃতাঃ । 

ব্যুহস্তোরসি তে রাজন্্! স্থিতা যুদ্ধবিশারদ1ঃ ॥১৪॥ (বৃগ্মকম্) 
_ দ্রোণেন বিহিতো ব্যহঃ পদাত্যশ্বরথদ্বিপৈঃ | 

বাতোদ্ধ,তার্বাকারঃ প্রনৃভ ইব লক্ষ্যতে ॥১৫। 
তস্য পক্ষপ্রপক্ষেত্যে৷ নিষ্পতন্তি যুযুৎ্সব? । 

সবিছ্যুৎস্তনিত| মেঘ সর্বদিগ্ভাঃ ইবো ষ্চগে ॥১৬| 
তন্ত গ্রাগুজ্যোতিষে| মধ্যে বিধিবৎ কল্পিতং গজম্। 

আস্থিত? শুশুভে রাঁজন্নংশুমানুদয়ে বথ। ॥১৭॥ 

মাল্যদীমবতা রাজন! শ্বেতচ্ছত্রেণ ধার্য্যতা । 

কৃভিকাযোগঘুক্তেন পৌর্ণমান্তামিবেন্দুন। ॥১৮॥ (বুকস) 
পুচ্ছ ইতি । বৈকর্তনে। বিকর্তনন্ত স্যান্ত পুত । নানাজনপদ্েযু উধা উৎপন্নধ। |১২। 
চখদধ ইতি নৈষপো নিষধরাজঃ। ব্রঙ্গণোকঃ পুবসৃতে। মুদ্ধমৃতান। সৈতে ॥১৩১৪। 
দোথেনেতি। বাতোদ্ধতাণবাকারে। বামদেপিতসখুদতূলাঃ | ণক্গ)/তে দশ্াতে সম ॥১৫| 

বগ্ঠেতি। নি স্ুনিতৈগজনৈশ্চ সহেতি তে। উফ গীক্ষ গচ্ছতি খতিঙর/মভীতি 
*শ্বন বযাকাল ইত ॥১৬ 

হল্তোতি | রাজিব রি কল্পিত সাক্িতম্। অংশ্খান 
০1 আাপাপাঘবত। নক্তামালাবপঞ্কঅবত!, ধ।দ্যত| এওকোপরি দা, [থামাণেন | পৌথমা্গা 
” গপাযোগমুক্ষণনচন্ঃ কাঠিকমাম এব ভবতি। ইঞ্চ শু্খতে ইত্যগ্ ক এম 0১৭-১৮| 

পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ এবং নানাদেশজাত বিশ।ল সৈন্ের সহিত স্র্ষা- 
শশ্দন কর্ণ ব্যুহের পশ্চান্ভাগে রহিলেন ॥১১॥ 

রাজা! আর জয়গ্রথ, ভীমরথ, সম্প।তি, খযভ, জয়, উমিপ্রয়, বৃষক্রাথ ও 
মহাসল নিষধরাঁজ এই সকল যুদ্ধবিশারদ বীর বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া 
ধ্গালেরকে যাইব।র ইচ্ছ। করিয়। ব্যহের বক্ষন্থলে থাকিলেন ॥১৩ _-১$॥ 

মহারাজ! হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিদারা দ্রেণনিশন্মিত সেই ব্যহটাকে 
বযুসধালিত সমুদ্রের ন্যায় নৃত্য করিতে জেন দেখা গেল ॥১৫। 

বধাকালে বিদ্যুৎ ও গর্জনযুক্ত মেঘসমৃহ যেমন সকল দিক্ হইতে নির্গত 
হয়, সেইরূপ যুদ্ধার্থীরা সেই গরুড্ব্যুহ্ের পক্ষ ও প্রপক্ষস্থান হইতে নির্গত 
হইতে লাগিলেন ॥১৬। 

(১৪)- ব্রশ্মলোকপরিদ্বতাঃ"'নি | (১৫) প্রমন্ত ইব পি, প্রনুত/মিৰ ব। (১১ 
“ন্ট পরপ্রপক্ষেভযঃ- পি । 



১৫৮ মহাভারতে জোর 

নীলাঞ্নচয় গ্রখ্যে৷ মদান্ধো দ্বিরদো বভৌ | 
অতিরুষ্টো মহামেধৈর্যথা স্তাৎ পর্ববতে! মহাঁন্ ॥১১। 

নানানৃপতিভিকাঁরৈবিবিধাযুধভূষণৈঃ | 
সমন্বিত? পার্বতীয়ৈঃ শক্তে! দেবগণৈরিৰ ॥২০॥ 
ততে। যুধিষ্ঠির? প্রেক্ষ্য ব্যুহ* তমতিমানুষম্। 
অজধ্যমরিভিঃ সংখ্যে পাধতঃ বাঁক্যমব্রবীৎ ॥১১॥ 

ব্রাঙ্গণস্ত বশং নাহমিয়ামদ্ধ বথ। প্রভে |! | 

পারাবতসবর্ণাশ্ব! তথা নীতিবিবীয়তাম্ ॥২১॥ 

পুষ্টদ্যুন্ন উবাচ । 
দ্রোণস্ত ঘতমানস্য বশং ন্য্ৈসি সুব্রত । | 

অহমবারঘ়িষ্যামি দ্রোণমদ্য সহানুগম্ ॥২৩| 

নীনেতি। শীলাঞ্চনচর প্রথাঃ কুফ*কজ্জপরাশিতুলা:, ছিরদে| ভগদ হী ॥১১। 

পুন্ভগদন্তং নিশিনষ্টি 1নেতি | সমন্গিতে| ভগধনঃ শুশুভে ইতাভবু়িঃ ॥১০। 

তহ ইছি। জেতুমশক্য ইতাজবাস্থম্। ম'খো যুদ্ধে, পাত পৃটছায়ম্ ॥৯১। 
ব্রাঙ্গণন্তেতি। ইয়া” গচ্ছেঘম। প্রভে।!  গ্রভাবশাপিন 1 1১১। 

দোণস্তেভি। যৃতমানন্ত জাং গ্রহীভুমিতি শেষঃ। তে গর্ত ' সচরিতশাপুণিয়ন 1 0২21 

রাজা । উদয়পবতে আরট ম্বধ্য যেমন শোভা পান, সেইরূপ যথা টি নে 

সজ্জিত হস্তীর উপরে আরঢ ভগদন্ত সেই বাহমধ্যে শোভ। পাইতে থাকিলেন। 

রাজা! কান্তিকম[সের পুণিমাতিথিতে কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রের স্তায় ভগদণ্ডেব 

মস্তকে ধৃত মুক্তানালাযুক্ত শ্বেতচ্ছত্রদধারাও তিনি শোভ। পাইতে লাগি 

লেন ॥১৭--১৮।॥ 

বিশ।ল মেঘ প্রবল বধণ করিতে লাগিলে মহপিবত যেমন প্রকাশ পায়, 

নীলকজ্জলরাশিতুল্য ভগদন্তের হাতীটাও মদজল নির্গত হইতে থাকায় সেইরূপ 

গপকশ পাইতে থাকিল ॥১৯॥ 

দেবগণের সহিত সম্মিলিত ইন্দ্র যেমন শোভা পান, সেইরূপ নানাবিধ অন 

৫ অলঙ্কারযুক্ত এবং বীর পাবা রাজগণের সহিত সম্মিলিত ভগদভতও শো! 

পাইতে লাগিলেন ॥২০॥ 

তাহার পর যুধিষ্ঠির-_যুদ্ধে শক্রগণের অজেয় ও অলৌকিক সেই ব্যুহ দর্শন 

করিয়া ধৃষ্টদ্বায়কে এই কথা৷ বলিলেন-_॥২১॥ 

প্রভাবশালী কপোতবর্ণঘোটক ধৃষ্টছ্যন্স! আমি আজ যাহাতে ব্রাহ্মণের 

ড্রোণের) বশীভূত না হই, আপনি সেইরূপ নীতি বিধান করুন? ॥২২॥ 



র্ঘদণি অক্টাদশোহধ্যায়ঃ। 
দলে হি / 

ময়ি জীবতি কৌরব্য ! নোদ্বেগং কর্ভমহদি | 
নহি শক্তে। রণে দ্রোণো বিজেতুং মাং কথঞ্চন ॥১৪। 

সগ্ভয় উবাচ । 

এবমুভ।| কিরন্ বাণান্ দ্রপদস্থ স্্রতো বলী। 
পারাবতসবণা শ্বঃ স্বযং দ্রোণমুপাড্রবৎ ॥২৫॥ 

অনিষ্টদর্শনং দৃষ্ট ধৃ্টছ্যু্ঈমবস্থিতম্। 
গণেনৈবাভবদৃদোঁণো নাতিহষ্টমন। ইব ॥১৬| 
তং তু সংপ্রেক্ষ্য পুত্স্তে দুন্মুখিঃ শত্রকর্ষণ | 
প্রিয়" চিকীধুর্্রোণন্ত ধৃষ্টছ্যু্মমবারয়ৎ ॥১৭| 
স সম্প্রহীরস্তমূলঃ স্থঘোরঃ সমপদ্াত 
পার্ধতস্ত চ শুরস্য দুম্মুস্ত চ ভারত ! ॥১১॥ 

নীতি । অথ তামেব বদি দোণে। হলাদিত্যাহ নহীতি ॥১৪। 
এব্মিতি | কিরন্ ক্ষিপন্। পারাবতসবণা কপে(ততুলানীগবণ। অঙ। যথা সঃ |২৫। 

ত। অশিষ্টদর্শনম্ আম্মনে। হননায়ৈবোতপন্নহাদিতি ভাব: ॥২% খশি্জে 

শিরতি। শক্রকখঃ শক্রবিজধী। চিকীযুঃ কন্তমিচ্ছুঃ ॥১৯৭। 
সহতি | সম্প্রভারে। সুদ্দমূ। সমপদ্য ত সমজায়ত । পাধতশ্ত ধৃষরদয়স্ত ॥১৮। 

দৃ্টদায় বলিলেন- শ্বরত। দ্রোণ আপনাকে গ্রহণ করিবার চেষ্ট! 

বণলেও আপনি দ্রোণের বশীভূত হইবেন না। কারণ, আমিই আজ অন্চর- 

বংগর সহিত দ্রোণকে বারণ করিব ॥১৩॥ 

অতএব কৌরবনন্দন! আমি জীবিত থাকিতে আপনি উদ্বেগ করিতে 

বেন না| তার পর দ্রোণ যুদ্ধে কোন প্রকারেই আম।কে জয় করিতে সমর্থ 
হহু,বশ না? ॥১৪। 

সঞ্জর বলিলেন-- এই কথ। বলিয়া কপোতভুল্য-নীলবর্ঘোটক ও বলবান 

পঈদ্ায বাণ ক্ষেপ করিতে করিতে নিজেই দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৫। 

এদিকে অনিষ্টদর্শন ধৃষ্টত্যুয়কে সম্মদখে অবস্থিত দেখিয়। দ্রোণ তৎক্ষণাৎ 

অনতন্থষ্টচিন্ত হইলেন ॥১৬। ৪ 
কিন্ত আপনার পুত্র শক্রবিজয়ী ছুর্্থ ধৃষ্ট্রায়কে দেখিয়া দোণের প্রিয় 

কর্ধা করিবার ইচ্চা করিয়া ধৃষ্টদ্বায়কে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৭। 
ভরতনন্দন ! তখন বীর ধৃষ্টদ্যা় ও দুর্ম/খের সেই যুদ্ধ তমূল ও ভয়ঙ্করভাবে 

«লু হইল ॥২৮। | 

1২৭) ্টদায়মথাহ্বযং__পি | 



১৬০ মহাভারতে দোঁণ .- 

পার্ধতঃ শরজালেন ক্ষিপ্রং প্রচ্ছাদ্য দুম্মখম্। 
ভারদ্বাজং শরৌঘেণ মহতা৷ সমবারয়ৎ ॥২৯॥ 
দ্োণমাঁবারিতং দৃষ্ট। ভূশায়স্তস্তবা ভ্বজঃ । 
নানালিঙ্গৈঃ শরব্রাতৈঃ পার্ষতং সমমোহয়ৎ ॥৩০। 
তয়োবিষক্তয়োঃ সংখ্যে পাঞ্চাল্যকুরুমুখ্যযো । 

দ্রোণে। ঘৌধিষ্িরং সৈন্যং বহুধা ব্যধমচ্ছরৈ? ॥৩১। 
অনিলেন ঘথাভ্রাণি বিচ্ছিন্নানি সমন্ততঃ | 

তথ| পার্থন্য সৈশ্যানি বিচ্ছিন্নানি কচিৎ কষচিৎ ॥৩২॥ 

ুভশিব তদ্যুদ্ধমাসীন্মধুরদর্শনম্ | 
তত উন্মন্তবদ্রীজন্! নিমর্যাদমবর্তত ॥৩৩। 
নৈব স্বেন পরে রাজনজ্ঞাযন্ত পরস্পরম্। 

অনুমানেন সজ্ঞাভিযুদ্ধং তৎ সমবর্ভত ॥৩৪॥ 

পাত ইডি । প্রচ্ছাদ্ধ আবৃত) ভারদ্বা্জং দোণম্ ॥২৯| 

নিত | ভশাখস্তঃ অতীবসঘ&ঃ| নানালিদৈর্বহ প্রকাটরঃ 0৩০] 

তনোরিভি। বিবন্তযে।ঃ সম্মিলিতয়োঃ | ব্যদমূ ব্ানাশষহ ॥৩১। 

অনিলেনেতি। অভ্রাণি মেগাঃ। পাথর যুধিষ্টিরশ্ত, বিচ্ছিন্নানি ছোঁণেন ॥৩২। 

মুহমিতি | উন্বান্তবং উন্মভানামিব, নিময্যাদং বিশৃঙ্ঘলম্ ॥৩৩| 
নেতি | দ্ধ ্বপগীযাঃ। সংজ্ঞাছিং পক্ষনামভি? ॥৩৪| 

ষ্টছায় সত্বরই শরজালদার! ছুম্মখকে আবৃত করিয়া বিশাল শরসমৃহদ্দা?' 

প্রোণকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥১৯। 

ৃষ্টদায় দ্রোণকে নিবারণ করিলেন দেখিয়া আপনার পুত্র ছুম্মখ অতানু 

যত্ত সহকারে ননাবিধ বাণসমৃহদ্বারা ধৃষ্টছ্যয়কে মোহিত করিয়। ফেলিলেন ॥৩॥ 

সেই ধৃষ্টদবায় ও ছুম্মুখ যুদ্ধে সম্মিলিত হইলে, সেই অবসরে দ্রোণ বাণসমৃহ- 

দ্বার বহু প্রকারে যুধিষ্িরের সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৩১॥ 
বায়ু যেমন মেঘসমূহকে সকল দিকে বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ দ্রোণ কোন 

কোন অংশে যৃধিষ্িরের সৈন্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥৩২। 
রাজী! তখন সেই যুদ্ধ মৃহূর্তকালই যেন মধুরদর্শন ছিল? তাহার গৰ 

উন্মত্বের হ্যায় বিশৃঙ্ঘলভাবে চলিতে লাগিল ॥৩৩ 

রাজা! তৎকালে স্বপক্ষ বা পরপক্ষকে পরস্পর জান! গেল না; কেবলগ 

অনুমান ও পক্ষের নামদ্বারা সেই যুদ্ধ চলিতে থাকিল ॥৩৪। 

৭৯ 



পর্ব অক্টাদশো হধ্যায়ত। ১৬১ 
চড়ামণিষু নিক্ষেযু ভৃষণেঘপি বন্মস্থ 
তেষামাদিত্যবর্ণাভ। রশ্ময়; প্রচকাশিরে ॥৩৫॥ 

তৎ প্রকীর্ণপতাকানাং রথবারণবাজিনাম্। 

বলাকাশবলাভ্রাভং দদৃশে রূপমাহবে ॥৩৬। 

নরানেব নরা জব্ঘ,রুদগ্রাম্চ হা হয়ান্। 

রথাংস্চ রখিনো জদ্ব্বারণান্ বরবারণা? ॥৩৭। 

সম়চ্ছি তপতাকানাং গজানাং পরমদ্বিপেঃ | 

দদণেন তুমুলো ঘোর? সংগ্রাম; মমপগ্যত ॥৩৮। 

তেষাঁং সংসক্তগাত্রাণা" কর্ধতামিতরেতরঘ্ । 

দন্তসংঘাতসংঘর্ধ।ৎ সধুমে ইগ্রিরজায়ত ॥৬১৯| 

বিপ্রকীর্ণপতাকাস্তে বিষাণজনিতাগ্রয়ঃ | 

বভৃবুঃ খং সমাসাগ্য সবিদ্যুত ইবান্ুদাঃ ॥৪০। 

| বল।কাভিবকশ্রেণিতিঃ শব্লানি বিচিত্রাণি যানি অলাণি মেঘাস্থদা ভু ॥৩৬| 

তি। উদগ্রা উন্নত। বলবন্ত ইত্ার্থঃ। বববারণাঃ শ্রেঃহস্থিনঃ ॥৩৭| 

তি | সমুচ্ছি,তাঃ সমুক্তোপিতাঃ পতাকা যেষু তেমাম্ ॥৩৮| 

হধামিতি। সংপকগাজ্রাণাং মংপগ্নদেভানাম্। কষতা" শ্ুপ্তাঙি |৩জ। 

টভয়পক্ষীয় বীর্গণের স্্যাতুলয দেহের কিরণগ্রলি, তাহাদের চড়ার মণি, 

বা্গর অলঙ্ক।র, অন্যান্য অলঙ্কার ও বন্ধে প্রতিবিশ্বিত হইয়া প্রকাশ পাইতে 

লাগল ॥৬৫। 
প-কা সকল ইতস্ততঃ চলিতে লাগিলে, উভয়পক্ষেরই হস্তী, অশ্ব ও 

ব্থলির আকৃতিকে বকশ্রেণিবিচিত্র মেঘের আকৃতির ন্যায় দেখ। যাইতে 

থাকল ॥৩৬॥ 

পদাতিরা পদাতিদিগকে, বলবান্ অশ্বগণ সাধারণ অশ্বগণকে, রঘীর৷ রথী- 

দিগকে এবং বিশ।ল হস্তীরা সাঁধারণ হস্তিগণকে বধ করিতে লাগিল ॥৩৭। 

ক্ষণকালমধ্যে বিশাল হস্তিগণের সঙ্গে উত্তোলিতপতাকাযুক্ত হস্তিগণের 

ইমন ও ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল ॥৩৮। 
সেগুলির গাত্র পরস্পর সংলগ্ন হইল, তাহার! শুগুদ্ধার। পরস্পর আকর্ষণ 

করিতে লাগিল এবং সেগুলির পরস্পর দস্তসংঘর্ষে ধুমের সহিত আগ্সি জন্মিতে 
[কিল ॥৩৯॥ | 

1৬৯) উংপ্রকীর্ণপত।কানাম্ ..পি। (৩৭)..বারণা বরবারণান্_-নি। 

২১ 

চেভি। শিল্দেষু বঙ্গোভষণেষু, প্রাদান্যাজ পৃথ গুক্তিৎ। রশ্মযঃ কিরন) 15৫1 

হত 

বাশি 



মহাভারতে করে, 

বিক্ষিপন্ভিরনদস্ভিশ্চ নিপতপ্ভিশ্চ বারণৈঃ | 

'বড়ব মহী কীর্ণা মেঘৈঘ্যোরিব বাঁধিকী ॥8১। 
তেষামাহন্যমনানাং বাঁণতোমরখন্্িভিঃ | 
বারণানাং রবে। জজ্ঞে মেঘানামিব সংপ্লবে ॥৪২॥ 

তোমরাভিহতা? পে ণশ্চ পরমদ্বিপাঃ 

বিভ্রেন্তঃ মর্বনাগানাং শবকমেবাপরেহব্রজন্ ॥৪৩।॥ 

বিষাণাভিহতা রি গজ। গজৈঃ। 

চক্রুরার্ভন্বর ঘোরমুৎপাতিজলদা ইব ॥88| 
প্রতীপাঃ ক্রির়মাণাশ্চ বারণা বরবারণৈঃ 

উন্মথ্য পুনরাজগা, গ্রে রিতা; পরম ৫ /8৫॥ 

[টতজশিত অগ্রিষোষ | খমাকশম্ ॥5০| 

পশম, বা (যিকী ব্ধাকালীন। ॥৭১॥ টে 2. এ 
রিনি ভু ৬ পি শে কা রি জা নি রি শশ্ি সি স্পা ৩ 

তেযানাতি। রব আনন স্প্রবে পবম্পরমত্ঘামে ॥5১| 

তোমরেতি । বির্রেটভনহ প্রাপুঃ। শব লঙ্গ্টাকুত, অব্রজন্ ভান প্রতি 5৭ 
নথ বিমাণেতি। 8৮ দন্যহত1:1 উত্প[তজলদ| অনিষ্টচকমেঘাঃ 0১৯। 

প্রতীপ। ইতি। *তাপ।ঃ গ্রতিকুল। বিমুখ। ইতার্থ; | উন্মথা সন্মথস্থান্ বুথাদান 5) 

মেঘ যেমন আকাশে বিছ্বাৎ আবিষ্কার করে, সেইরূপ বিশাল হস্ত ঘবর 

ইতস্তত; পতাক। নিক্ষেপ করিয়। পরস্পর দন্তাঘাতদ্বার। অগ্নি আবিষ্ষার কব 

লাগিল ॥3০॥ 

বধাকালে মেঘ যেমন আকাশ বাধ করে, সেইরূপ তস্তী সকল পপষ্গঃ 

নিক্ষেপ ও গর্জন করত? নিপতিত হইতে থাঁকিয়। সমরভ্ূমি বাপু করিল ॥১। 

প্রস্পর স.ঘধ হইলে মোঘের যেমন গর্ভন হয়, সেইরূপ বাণ, তোদপ 

খষ্টিদ্বার। আঘাত করিতে থাকিলে হস্তিগণেরও গর্ভন হইতে লাগিল ॥৪১। 
কতকগুলি বিশাল হস্তী তোমর ও বাণদ্বারা আহত হইয়া ভীত হইল এব 

অন্য হস্তীরা সমস্ত হস্তীর শব্দ লক্ষ্য করিয়। ধাবিত হইতে থাকিল ॥9৩॥ 

কতকগুলি হস্তী অপর হত্তিগণের দন্তদ্ধারা আহত হইয়া ওপাতিক “মের 

হ্যায় আর্তনাদ করিতে লাগিল ॥8৪॥ 

বিশাল স্তীর বিমুখ করিয়া দিলেও, গুরুতর অস্কুশাঘাতে সঞ্চালিত হই 
চড় 

..মেখোস্ৌি রিব শারদী_-পি বাব। (9৩), এবমেবাপরেহক্ছদন্_নি | ও 

চি 'নি। 



দি অঙ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ। 

মহাঁমী্রৈর্মহা মাত্রাস্তীড়িতাঃ শরতোমরৈঠ। 
গভেভ্যঃ পৃথিবীং জগ্ম,মুপ্রহরণা দশা? ॥৪৬| 
নির্মনুষ্যাশ্চ মাতঙ্গা বিনদন্তস্ততস্ততঃ | 
ছিন্নাভ্রাণীব সংপেতুঃ সংপ্রবিশ্য পরমস্পরথ্ ॥৪৭॥ 

হতান্ পরিবহন্তশ্চ পতিতান্ পতিতাঘুধান্। 

দিশে। জম হান।গাঃ কেচিদেকচর। |8৮। 
তাঁড়িতাস্ত ড্মানাশ্চ তে [মরষ্রি'পরশখৈ? 
পেতুরাতন্বরং কৃত্ব। তদা বিশসনে গা? ॥১৯| 

তেঘাং শৈলোপমৈঃ কায়ৈনিপতস্থিঃ সমন্ততঃ | 
আহত সহস। ভূমিশ্চকম্পে চ ননাদ চ ॥৫০॥ 

সাদিতৈঃ সগজারে।হৈঃ সপতাকৈ? সমন্তত€| 
মাতঈ্গৈঃ শুশুভে ভমিবিকণীণেরিব পর্ববীতিঃ ॥৫১॥ 

গু ৮ চে ১ 

শি 

দভেতি। চাক | মুক্প্রহরণাঙ্্ণাঃ তাকা সাসশ2 1১৯ 

শরষ্টমেঘাঃ | স"গ্রুবি্ বিপঙ্গমপো ॥৪৭| 

£৫[নিতি। রে [ন পৃষ্ঠোপবি | একে চরন্কীতোকচর। একাকিনঃ ॥১৮। 

| ই বিশ্ল্সতে হি"লাতে অন্মিশিতি বিশসনণ যুদ্ধস্থণম্ ॥১৯। 
ত। শৈলোপটৈ পরতপ্রমাশৈত, কৈ, শবীবৈঃ 069 

হা 
7 
শি নে টে হ 1৫1 নট 2) এ) ১০১৪৪ 

8 

সাবণ তস্তিগণ সম্মখবভী রথপ্রভৃতিকে মদন করিয়া আবার আসিতে 
“নল 1১৫ 

এগারোহীর। বাণ ও তোমরদ্বার। আঘাতি করিলে, বিপক্ষ গজারোহীর। 

২.৫ ৪ অঙ্কশ ত্যাগ করিয়া গজপুষ্ঠ হইতে ভূলে পড়িতে লাগিল ॥১৬। 
গারো হিণুন্য তস্তিগণ গভীন করিতে করিতে ইতস্ততঃ যাইয়। এবং পরস্পর 

'এপন্গমধো প্রবেশ করিয়। বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় পতিত হইতে থাকিল ॥৪৭॥ 
বতক গুলি মহাহস্তী আহত, পুষ্ঠোপরি পতিত ও পতিতাস্্ আরোহীদিগকে 

৭হশ করতঃ একাকীর ন্যায় নানাদিকে দৌড়াতে লাগিল ॥৪৮| 
তখন তোমর, খষ্টি ও পরশুদ্বারা তাড়িত ও তাড্যমান হইয়া কতকগুলি 

হ্তা আর্তনাদ করিয়া সমরাঙ্গনে পতিত হইতে থ।কিল ॥৪৯॥ 

সেই হস্তিগণের পৰ্ধত প্রমাণ শরীর সকল নানাদিকে পতিত হইতে থাকিয়। 
খাত করার তৎক্ষণাৎ সমরভূমি কাপিতে লাগিল ও শব্দ করিতে 



১৬৪ মহাভারতে দড্রোণ- 

গজস্থাশ্চ মহামাত্র! নিভিন্নহদয়া রণে। 

রথিভিঃ পাতিত৷ ভল্লৈবিকীর্ণাঙ্কুশতোমরা? ॥৫২॥ 
ক্রৌঞ্চবদ্ধিনদাত্তো হন্যে নারাচাভিহতা গজাঃ | 
পরান্ স্বাংস্চাপি ম্ৃদৃন্তঃ পরিপেতুদিশো দশ ॥৫৩। 
গজাশ্বরথযোধানাং শরীরোৌঘসমাৰৃতা | 
বভৃব পৃথিবী রাজন! মাংসশোণিতকর্দমা ॥৫8॥ 
প্রমথ্য চ বিষাণাপ্্রৈঃ সমুৎক্ষিপ্তাশ্ড বারণৈঃ। 
সচক্রাশ্চ বিচক্রশ্চি রখৈরেৰ মহারথাঃ ॥৫৫॥ 

রথাশ্চ রখিভিহীনা নির্মনুষ্যাশ্চ বাঁজিনঃ | 
হতারোহাশ্চ মাতঙ্গা দিশো৷ জগ্মভয়াতুর৫ ॥৫৬| 

জঘানাত্র পিত। পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথ] | 

ইত্যাসীভ,মুল' যুদ্ধং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৫৭॥ 

সািতৈরিভি। সাধিতৈর।ভতা শিপাতিতৈ; | বিকীণৈহাবি বিঙ্ষিপ্ৈ2 0৫20 

গজস্থ| হতি। মহথাআ। গজারোভিণঃ | পতিত কতলে ॥৫২| 

ক্রঞ্চেতি। কো্ধব ধৌক্পঙ্ষিবং। মুন্থে যদ পরিপেতুজখ: 8৫৩ 
গজেতি। মাংসৈ শোখিতৈন্চ কর্মে সস্থাং স। ॥৫5। 

গ্রেতি। বিষাপগ্রৈদ স।টৈঃ সমুৎক্ষিপা; শুপ্তাভিবভ্োনিতা। রখৈ। মৃত 1৫41 

বথ| হভি। হতাবোভা নিহতাবোভি: 068] 

জানেতি। এ খজ্ায়ত পজে।ভিগাবরণাৎ বোলাহলাতিরেকাচ্চি 0৫৭॥ 

বিক্ষিপ্ত পব্ধতসমূহ্নের গ্রায় আরোহী ও পতাকাযুক্ত এবং সকল দিণে 
নিপতিত হস্তিগণদ্বার। সেই সমরভূমি শোভা পাতে লাগিল ॥৫১। 

রথীর। ভল্পদ্ধারা হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, গজস্থিত যোদ্ধারা অঙ্কুশ ও তো 

ত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥৫১। 
নারাচদ্বারা আহত আন্ত হস্তী সকল ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় শব করিতে থাকিয়৷ 

স্বপক্দ ও বিপক্ষদ্িগকে মর্দন করতঃ দশ দিকে দৌড়াইতে লাগিল ॥৫৩। 

রাজা! ক্রমে সমরভমিটা-ত্বস্তী, অশ্ব ও রথযোধীদিগের শরীরসমূহে 

আবৃত এবং রক্ত ও মাংসের কর্দিমযুক্ত হইয়া উ্চিল ॥৫3| 
হস্তী সকল দস্তদ্বারা আঘাত করিয়া শুগুদ্বারা-_চক্রযুক্ত ও চক্রবিহীন রথেব 

সহিতই মহারথগণকে উত্তোলন করিতে থাকিল ॥৫৫॥ 

রথিবিহীন রথ, মনুস্তশূন্ত অশ্ব ও আরোহিরহিত হস্তী সকল ভয়ার্ত হইয়। 
নানাদিকে দৌড়াইতে লাগিল ॥৫৬। 



পর্ববণি অক্টাদশো হধ্যায়ঃ। ১৬৫ 

আগুল্ফেভ্যোইবসীদন্তে নর। লোহিতকর্দমৈ? | 

দীপ্যমানৈঃ পরিক্ষিপ্তা দরাবৈরিব মহা দ্রমা? ॥৫৮| 
শোণিতৈঃ সিচ্যমানানি বস্ত্রীণি কবচাঁনি চ। 
ছত্রাণি চ পতাকাশ্চ সর্বং রক্তমদৃশ্যত ॥৫৯॥ 

হয়ৌঘাশ্চ রখৌঘাশ্চ নরৌঘাশ্চ নিপাতিতাঃ | 

সংকৃতাঃ পুনরাবৃত্য বুধ! রথনেমিভিঃ ॥৬০| 

স গজৌঘমহাবেগঃ পরাস্থনরশৈবলঃ | 
রথোঘতুমুলাবর্তঃ প্রবভৌ সৈন্যসাগর? ॥৬১। 
তং বাঁহনমহাঁনৌভি্োধা জয়ধনৈষিণঃ | 

অবগাহ্যাথ মজ্জন্তো নৈব মৌহং গ্রচক্রিরে ॥৬২॥ 

আগুল্ফেভা ইতি । অবসীদস্থে গমনক্রিষ্ট। ভবস্তি ম্ম। লোহিতকদমৈ রক্তপক্গৈঃ। 

*পাথানৈকজ্জলৈঃ, পরিঙ্িপ্রাঃ পরিবেষ্টিতাঃ, দাবৈবনবঠিভিঃ 1৫9| 

গোণিতৈরিতি। বক্তং রক্তবর্ণং রক্তসিক্তত্বাদেবেতি ভব: ॥৫৯। 
হণৌপ| ইতি । সন্কুত্তাঃ মঘাক্ ছিন্না+ আবৃতা আগত্য ॥৬৭| 

৮ ইতি। গজৌঘ এব মহান্ বেগে। যস্ত সঃ, পরাসবে| মুত নব। এব শৈবণ। যন্তা সঃ) 
খোদ এব তৃথণে। মহান আবর্তে ঈলশ্রমিষস্ত স চ, স সৈন্যসাগরঃ প্রবতৌ 1৬১ 

এই যুদ্ধে পিত। পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে বধ করিতে থাকিল। এইভাবে 
*এপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই জ।ন| গেল না ॥৫৭। 

ণনমধ্যে মহা বৃক্ষ সকল যেমন বনাগ্রিতে পরিবেষ্টিত হয়, সেইবপ ম।নুষেরা 
১:এন বক্তবর্ধমে পরিবেষ্টিত ও গুল্ফপধান্ত রক্তে মগ্ন হওয়ায় চলিতে পারিল 
এ 

বন্দু, কবচ, ছত্র ও পতাকা! রক্তে সিক্ত হইয়া যাওয়ায় সে সমস্তই রক্তবর্ণ 
“খ| যাইতে লাগিল ॥৫৯। 

অশ্ব, রথ ও মনুয্যুসমৃহ ভূতলে নিপাতিত হইয়। ছিল। সুতরাং রথচক্র- 
ওল সেগুলির উপরে বার বার আসিয়া অ$সিয়। সেগুলিকে বহুভাবে ছিন্ন 
4 রতে থাকিল ॥৬০। 

৩ৎকালে সেই উভয়পক্ষের সৈন্াই সমূদ্ররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
“৭ শা, হস্তিসমূহ ছিল তাহার মহাবেগ, মৃত মানুষ ছিল শেওলা এবং রথসমূহ 
'ল আবর্থ (ঘোলা) ॥৬১॥ 

£5) * মংক্ষু্াঃ পুনরাবৃভ্য- নি । 



১৬৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

শরবর্ধাভিবৃষ্টেযু যোৌধেষঞ্চিতলক্ষনস্ত্ | 
ন তেঘচিন্ততাং লেভে কশ্চিদাহতলক্ষণ? ॥৬৩| 

বর্তমানে তথ! যুদ্ধে ঘোররূপে ভয়ঙ্করে | 

মোহযিত্ব। পরান্ ড্োণে! বুধিষ্টিরমুপাদ্রব ॥৬৪। 
ইতি '্রীমহাভারতে শতগাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্কা 

সংশগ্তকবধে সঞ্কুলযুদ্ধে অক্টাদশোহধ্যার়? ॥০| * 
শী 262 শশী 

উনবিংশোহ্ধ্যায়ং 
উ:৩৬ তি... পীর 

সঞ্জয় উবাচ। 
ততে। বুধিষ্ঠিরে। ড্রোণং দৃষ্টন্তিকমূপাগতস্ | 
মহত। শর্বধষে প্রত্যগৃহ্থাদভীতবৎ ॥১॥ 

ভমিতি। গঙ্জাদপণি বাহনানের মহানাবস্তািঃ | জদপনৈযিণ ইত্যনেন হেত, 
বণিগ্রূপত্ধ বাজাতে । আোহ” নৈৰ প্রচঞ্চিরে প্রাপুঃ, জষধূন এবৌধস্কাতিবেকাহ ॥০১। 

শরেতি। অঞ্চিহানি জঞতাশি লক্ষমাণি টি; যেমাণ তেখু। অচিন্ভতাহ আইচ 

আহতত শাশিত লনা চিন সন্ত সঃ অঞ্চিতলক্ষা হাদের শ্রমাভাব ইতি ভব: ॥৮৩। 

বন্তনান ইতি। থেরকপে মতি উপাদ্রধত গ্রহীতুমভাবাবহ ॥5৪। 
ইতি মহানহোপাপ্যার-ভারতাগ্য-ঞহরিধাসসিদ্ধান্থবাগীশভট্টাচাষ্যবিরচিতাথ। তা ত।ৰ £ 

গ্ঠ রর [খা োএপবণি ংশপ্নকববে অই্টাশোহপারত ॥০1 

উন 

তিত ইতি । আভীতপদিত্যনেনান্তভঘৎ সচিতম্ ॥)| 

জয়রূপ-ধনাভিলাধী যোধরূপ বণিকৃসমূহ বাহনরূপ মহানৌকাদিরা »স 
সৈম্যরূপ সাগর অবগাহনপুর্বক মগ্ন হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হয় নাই ॥৬১। 

যোদ্ধারা বাণবধণে আবৃত হঈলেও তাহাদের চিহ্ন সকল লক্ষ্য হইতেছিল। 

সুতরাং নিজের চিহ্ন নষ্ট হইলে কোন যোদ্ধাই তাহাদের উপরে ভ্রান্ত হয় 
নাই ॥৬৩। 

সেই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ সেইভাবে চলিতে লাগিলে, দ্রোণ বিপঙ্ষগণকে 

মোহিত করিয়া যুধিষিরের দিকে ধাবিত হইলেন? ॥৬৪। 
*. ০. উনবিংশোহদ্যায় ব, *..বিংশোধ্ধ্যায় বারানি। (১) ততো মুনির 

দ্রোণঃ-".পি। 



পর্ববদি উনবিংশোহধ্যায়ঃ | ১৬৭ 
ততে! হলহলাশব্দ আসীদ্যৌধিষিরে বলে । 
জিঘ্বক্ষতি মহাসিংহে গজানামিব যুখপম্ ॥২॥ 

দৃষ্টা দ্রোণং ততঃ শুরঃ সত্যজিৎ সতবিক্রমঃ | 
ৃরমভিপ্রেপর চারয্যং সমূপাদ্রবৎ ॥৩| 
তত আচার্য্যপাঞ্চাল্যে যুুধাতে মহাবলো৷ । 
বিক্ষোভয়ন্তৌ তৎ সৈহ্যমিক্দ্বৈরো চনাবিৰ ॥৪| 
ততো ফ্রোণং মহেঘসঃ সত্যজিৎ সত্যবিক্রম] | 
অবিধ্যন্লিশিতাগ্রেণ পরমান্ত্রং নিদর্শয়ন্ ॥৫॥ 
অথাঁস্ত সাঁরথেঃ পঞ্চ শরান্ সর্পবিযোপমান্। 
অগ্ুঞ্চদন্তকপ্রখ্যান্ সপ্মুমোহাস্ত সারথি? ॥৬| 

তহ হাতি। হলহলেতাশস্কাঙ্ছচকমবাঘম্। গিদ্ুর্গতি গ্রহীডুগিচ্ছতি 1১। 

2ইতি। অভিপ্রেপ : রঙ্গিতুমিচ্ছা, সদুপাঁব্ অভানাবৃহ ॥৩। 

হতি। পাঞ্চাল্যঃ সতাজিং। বৈরোচনে। বিবোচনপুতে! বলি ॥৪। 

তত ইতি । মতেমাসে। মৃহাধনুদ্ধবঃ॥ শিশিতাগ্রেণ শরেণ 0৫ 
আথেতি। অন্ত দোশস্ত। অন্কপ্রখান্ য্তপান্ ॥৩॥ 

সঞ্জয় বলিলেন “মহারাজ ! ভাতার পর দ্রোণ নিকটে আসিয়াছেন দেখিয়া 
মৃধিচ্ির নিয়ের ন্যাঁয় বিশাল শরবধণদ্বার! তাহাকে গ্রহণ করিলেন ॥১। 

তংপরে মহাসিংহ হন্তিঘ্থপতিকে ধরিবার ইচ্ছা করিলে হস্তিগণের মধ্যে 
ঘেনন আশঙ্কাশুচক শব্দ হইতে থাকে, সেইরূপ দ্রোণ যৃধিষ্ঠিরকে পরিবার ইচ্ছা 
করিলে যুধিষ্টিরের সৈম্যমধ্য আশঙ্কাস্চক কোলাহল হইতে লাগিল ॥২॥ 

তদনম্কর বীর ও যথার্থবিক্রমশালী সত্যজিৎ দ্রোণকে দেখিয়। যুধিষ্িরকে 
পন্দ! করিবার ইচ্ছা! করিয়া দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩। 

তাহার পর ইক্দ্র ও বলির হ্যায় মহাবল দ্রোণ ও সতাজিৎ সেই সৈন্যগণকে 
পিগ্ষু্ধ করতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥9॥ 

ক্রমে মহাঁধন্তদ্ধর ও ষথার্থবিক্রমশালী সত্যজিৎ উন্তমাস্বনিক্ষেপের যোগাতা 
দখাইতে থাকিয়। একটা স্ুধার বাণদ্বার! ৫দ্াণকে বিদ্ধ করিলেন ॥৫॥ 

পরে তিনি সপবিষের ন্যায় ছুঃসহ এবং যমেয় ম্যায় ভীষণ পাঁচটা বাণ 
দ্রোণের সারথির উপরে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে দ্োণের সারথি মুচ্িত 
হয়া পড়িল ॥৬। 

(৬) তথাস্ত সারখেই, ' পি। 



১৬৮ মহাভারতে দে -- 

অথাস্ত সহসাবিধ্যদ্ধয়ান্ দশভিরাশুগৈঃ। 
দূশভি্শভতিঃ ক্রুদ্ধ উভৌ চ পাঞ্চিসারথী ॥৭| 
মণডলস্ত সমারৃত্য বিচরন্ পৃতনামুখে। 

ধ্বজং চিচ্ছেদ চ ভ্রুদ্ধে। দ্রৌণস্তামিত্রকর্ষণ? ॥৮| 
দোণস্ত তৎ সমালোক্য চরিতং তম্ত সংযুগে। 

মনস। চিন্তয়ামাঁস প্রাগুকাঁলমরিন্দম? ॥৯॥ 

ততঃ সত্যজিতং তীক্ষিরদদশভিমশ্মিতেদিভিঃ | 
অবিধ্যচ্ছীপ্রমাচীর্যযশ্ছিত্বাস্ত সশরং ধনু? ॥১০| 

সশীতরমাদায় ধনুরন্যৎ প্রতাপবান্। 
দ্রোণমভ্যহনদ্র জংস্ত্রিংশত। কঙ্কপত্রিভিঃ ॥১১॥ 

দৃষ্ট| সত্যজিতা ড্রোণৎ গ্রস্তমানমিবাহবে | 
রৃকঃ শরশতৈস্তীক্ষেঃ পাঞ্চাল্যো দ্রোণমার্দিযৎ ॥১২। 

অথেতি হয়ান্ অশ্বান্, আশুগৈবাণৈঃ। পাঞ্চিলারমী পশ্চাদন্ধিনৌ স্থৃতৌ ॥৭। 

মগ্ডলমিতি। মগ্ুলং গোলাকাবেণ ভ্রমণ” যথ। স্সাততথা। পৃতনায়াঃ সেনাযা মুখে ॥১? 
দ্রোণ ইতি। 'প্রাপকালং কালোচিতং প্রাক সত্যজিতে৷ জয়ম্বেতার্থ; ॥ন 

তত ইতি। তীগ্ষৈঃ শরৈরিতি খেমঃ। অন্ত সত্যজিত: ॥১০] 

সইঠতি। অভাহনপধিতি বিকরণলোপাভাব আধঃ | কক্কপত্রিভির্বাণৈঃ ॥১১॥ 

দষ্টেতি। বুকে নাম কশ্চিদ্বীর* পাঞ্চালাঃ পাঞ্চাণদেশীয়ঃ ॥১২| 

তৎপরে আবার ক্রুদ্ধ সতাজিৎ তৎক্ষণাৎ দশটা বাঁণদ্বারা দ্রোণের অশ্ব- 

গুলিকে এবং দশ দশট। বাণদ্বারা দ্রোণের পুষ্টবন্তী সারথি ছুই জনকে বি 
করিলেন ॥৭॥ 

শক্রহন্ত। সত্যজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া মণ্ডলাকারে ফিরিয়া সৈম্যসম্মূখে বিচরণ 

করিতে থাকিয়। দ্রোণের ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥৮॥ 

কিন্তু শক্রবিজয়ী দ্রোণ যুদ্ধে সত্যজিতের সেই কাধ্য দেখিয়া মনে মনে 
তৎকালোচিত কর্তব্য বিষয়ের চিন্তা করিলেন ॥৯॥ 

তাহার পর দ্রোণ সত্বর সত্যন্গিতের ধন্থু ও বাণ ছেদন করিয়! দশটা মন্ম- 

ভেদী তীক্ষ বাণদ্ধরা সত্যজিৎকে বিদ্ধ করিলেন ॥১০॥ 

রাজা! তখন প্রতাপশালী সত্যজিৎ অতিসত্বর অন্ত ধনু লইয়। ত্রিশট! 

কন্কপক্ষযুক্ত বাশদ্বারা ড্রেণকে আঘাত করিলেন ॥১১। 
শি 

(৯) ভ্রোণস্্ তৎ সমালক্ষ্য'..পি। 



পর্ববণি উনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৬৯ 

সংছাগ্যমানং সমরে দ্রোণং দৃষ্টা। মহারথম্। 
চুক্রুশুঃ পাণগ্ুবা রাজন! বস্ত্াণি ছুধুবশ্চ হ ॥১৩| 

বৃকস্ত পরমকুদ্ধো দ্রোণং ষষ্ট্যা স্তনান্তরে | 
বিব্যাধ বলবান্ রাজন! তদদডভূতমিবাভবৎ ॥১৪॥ 
দ্রোণস্ত শরবর্ষেণ চ্ছাদ্যমানে মহারথঃ | 

বেগং চক্রে মহাবেগঃ ক্রৌধাদুদ্ধ তা চক্ষুষী ॥১৫। 

ততঃ সত্যজিতশ্চাঁপং ছিত্বা দ্রোণো বৃকম্ত চ। 

যড়ভিঃ সসূতং সহয়ং শরৈর্োণোহববীদ্বৃকম্ ॥১৬| 

অথান্যদ্ধনুরাঁদায় সত্যজিদ্বেগবন্তরমূ | 

সাশ্বং সসুতং বিশিখৈর্দোণঃ বিব্যাঁধ সধ্বজম্ ॥১৭॥ 

স তন মম্বষে দ্রোণ? পাঞ্গলোনা দ্দিতো ম্বধে | 

ততস্তস্ত বিনাঁশায় সন্রং ব্যস্থজচ্ছরা ন্ ॥১৮। 

সং্থাদ্বোতি | টক্রুশ্ আনন্দকোলাহলং চন্কুঃ। ছুধুবঃ কম্পঘাঘান্থঃ ॥১৩| 

বুক ইতি। মষ্টা বাশৈ, স্ুনয়োরম্থবে বক্ষসি ॥১৪। 

দোণ ইতি | বেগং অরাম। উদ্ধতা উত্তেল্য |১৫॥ 

ভহ ইতি । য্াং শরাখামেকৈকেনৈকৈকমবদীৎ। ফেথপদস্ত পুনরুভিদোষ এব ॥১৬| 

অথেতি | বেগবহরং জনটগিতার্থঃ। বিশিশৈর্বাণৈঃ 0১৭। 

পইতি। মমৃষে দেহে, পাঞ্চালোন মতাজিত। ॥১৮। 

সত্যজিৎ যুদ্ধে দ্রেণকে যেন গ্রাস করিয়াছেন দেখিয়া পাঞ্চালদেশীয় বৃক 
বন্ডুসংখাক তীক্ষ বাণদ্বার। দ্োোণকে গীড়ন করিলেন ॥১১। 

রাজা! যুদ্ধে মহারথ দ্রোণকে বাণে ছাবৃত দেখিয়া পাগুবপক্ষীয় যোদ্ধারা 

আনন্দকোল।হল করিয়। উঠিল এবং বস্ত্র স্লন করিতে লাগিল ॥১৩ 

রাজা! তংপরে বলবান্ বুক অত্যন্তর্রুদ্ধ হইয়! ষাটট। বাণদ্বার৷ দ্বোণের 
বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন । সেট! যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥১৪। 

নহারথ ও মহাবেগশালী দ্রোণ বাণবর্ণে আবৃত হইয়। ক্রোধে নয়নযুগল 
উত্তোলন করিয়া ত্বরাপরায়ণ হইলেন ॥১৫॥ * 

তাহার পর দ্রেণ সত্যজিৎ ও বুকের ধনু ছেদন করিয়া ছয়টা! বাঁণদারা 

সারথি ও চারিটা অশ্বের সহিত বুককে বধ করিলেন ॥১৬। 

তৎপরে সত্যজিৎ অন্য একখান স্থুদৃঢ় ধন্নু লইয়া বাণদ্বার! অশ্ব, সারথি ও 
ধ্বজের সহিত দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৭॥ 

২২ 



১৭০, মহ ভার তে দ্রোণ-- 

হয়াঁন্ ধ্বজং ধনুমু্টিমুভৌ চ পাঞ্চিসারথী। 
অবাকিরভতো দ্রোণঃ শরবর্ষৈঃ সহজ্শঃ ॥১৯। 
তথা সংছিগ্ভমানেষু কান্মুকেষু পুনঃ পুনঃ । 
পাঞ্চাল্যঃ পরমাস্ত্রজ্ঃ শোণাশ্বং সমযোধয়ৎ ॥২০॥ 

স সত্যজিতমালোক্য তথোদীর্ণং মহাহবে | 
অদ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ শিরস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥২১॥ 

তম্মিন হতে মহামাত্রে পাঞ্চালানাং মহারথে | 

অপায়াজ্জবনৈরশৈর্জোণা্রস্তে যুধিষ্ঠির; ॥২২। 
পাঁঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্তাঁশ্চেদিকারমকোশলা? | 

যুধিষ্ঠিরমভীপ্দন্তো দৃষ্ট| দ্রোণমুপাদ্রবন্ ॥২৩| 

হ্য়ানিতি। অবাঁকিরৎ অবকিরশ়চ্ছিন দিতার্থ; ॥১৯॥ 

তথেতি। শোণা রক্তবর্ণ। অশ্বা যস্ত তং ছোণম্, সমযোপয়ৎ সম্প্রাভরৎ ॥২০। 

মইতি। উদীর্ণং বিক্রমিণম। অর্দচন্দেণ তদাখোন বাথেন ॥২১। 

তশ্মিমিতি। মহামাত্রে প্রদানে । অপায়াৎ সমরাদপাঁসর২, জবনৈবেগব্ধিঃ ॥২২। 

পার্চাল৷ ইতি। এতে দেশবাচিনঃ শব্ধাস্তত্দেশীয়ুযোদ্ধয লক্ষান্তে ॥২৬। 
শশী শু লী 

সত্যজিৎ যুদ্ধে সেইরূপ গীড়ন করিলে, দ্রোণ তাহা সহ করিলেন না । 
সুতরাং তিনি সত্যজিংকে বিনাশ করিবার জন্য সত্বর বাণক্ষেপ করিতে 

লাগিলেন ॥১৮। 

তদনস্তর দ্রোণ সহত্র সহস্র বাণ বধণ করিয়া সতাজিতের অশ্ব, ধ্বজ, ধনুর 

মুষ্টিদেশ এবং পৃষ্ঠবর্তী সারথি ছুই জনকে সংহার করিলেন ॥১৯॥ 
দ্রোণ সেইভাবে বার বার ধনু ছেদন করিলে, উত্তমাস্ত্জ্ঞ সত্যজিৎ দ্রোণকে 

গুরুতর প্রহার করিতে থাকিলেন ॥১০॥ 

তখন দ্রোণ সত্যজিৎকে মহাযুদ্ধে সেইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়৷ 
একট! অর্ধচন্দ্রবাণদ্বারা সেই মহাত্বার মস্তক চ্ছেদন করিলেন ॥২১॥ 

পাঞ্চালদেশীয় সেই প্রধান মহারথ সত্যজিৎ নিহত হইলে, যুধিষ্টির দ্রোণ 
হইতে ভীত হইয়া! বেগবান্ অশ্বগণের গুণে সমরাঙ্গন হইতে সত্বর অপস্থত 
হইলেন ॥২২॥ 

পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, চেদি, কারূষ ও কোশলদেশীয় যোদ্ধারা দ্রোণকে 

দেখিয়া যুধিষ্টিরকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া দ্রোণের দিকে ধাবিত 
হইল ॥২৩। 



পর্ব্বণি উনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ] ১৭১ 

ততো৷ যুধিষ্ঠিরং প্রেপ্নরাচাধ্যঃ শক্রপুগহা। 
ব্যধমভান্যণীকানি তুলরাশিমিবানলঃ ॥২৪। 
মৎস্যান্ জিত্বাইজয়চ্চেদীন্ করযান্ কেকয়ানপি | 
পাঞ্চালান্ স্যঞ্জয়ান্ পা ন্ ভারদ্বাজঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৫॥ 

তং দ্রহন্তমশীকানি ক্রুদ্ধমগ্রিং যথা বনমৃ। 
দৃষ্টা রুকুরথং বীরং সমকম্পন্ত স্থগীয়াঃ ॥২৬| 
উত্তমং হ্যাঁদদানস্ত ধন্ুরস্তা শুকারিণ! | 

জ্যাঘোষে। নিদ্বতোহমিত্রান্ দিক্ষু সর্বাস্থ শুশ্রুবে ॥২৭| 

নাগানশ্বান্ পদাতীংশ্চ রথিনো গজসাদিনঃ | 

রৌড্রা হস্তবত। মুক্তা প্রমথন্তি স্ম সায়ক1; ॥২৮| 

তত ইতি । প্রেগ্া,গ্র হীতুমিচ্ছঃ, শত্রপৃগহ। শক্রসমূহহন্ত। | ব্যধমৎ ব্যনাশযৎ ॥২৪। 

মংস্যানিতি। পাগুন্ পাগুবসৈন্ঠান্, ভারদাজো ভ্রোণঃ ॥২৫| 
তণিভি। অনীকানি পাগুবসৈম্তানি। রুক্সরথং স্বণময়রথং দ্রোণম্ ॥২৬| 

ডওমমিভি। আদদ।নস্য গৃরতঃ আশুক|রিণঃ শীঘ্র।খক্ষেপিণ: ॥২৭॥ 

নাগানিতি | নাগান্ গজান্। ভবত। প্রণগ্ুহস্থশালিন! দোণেন ॥২৮| 

তাহার পর অগ্নি যেমন তুলরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ যুধিষ্টিরকে ধরিবার 
জগ্ক বন্্বান্ ও শক্রসমূহহন্ত। দ্রোণ সেই সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥ 

দ্বাণ মতস্যাদেশীয় যোদ্ধাদিগকে জয় করিয়। চেদি, করুষ, কেকয়, পাঞ্চাল, 

»&য় এবং পাণ্ডবপক্ষের অপর সৈন্যগণকেও বার বার জয় করিলেন ॥২৫॥ 

হগ্রি যেমন বন দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্বণময়রথারেহী ও মহাবীর ডোণ ক্রুদ্ধ 

হইয়া পাগুবসৈম্ দগ্ধ করিতেছেন দেখিয়া শ্্তয়ের৷ কাপিতে লাগিল ॥২৬॥ 

উত্তম ধন আকর্ষণ, সত্তর অস্ত্রক্ষেপ ও শক্রসংহার করিবার সময়ে সকল 

দিকেই দ্রোণের ধুষ্ঙ্কার শুনা যাইতে থাকিল ॥২৭॥ 

(২২)...ভুণরাশিমিবানলঃ+পি। ইত: পরং বিরাটাজশতানীকবধবৌপকাশ্ততার; 

দে !ক্া কেধুচিত পুস্থকেষু বিন্যস্ত; | তচ্চান্তাঘাম্। জীক্মপর্ববণি ১১৩ অধ্যায়ে ভীম্মেণৈব তস্য 

দ'নশাভিধানাৎ ভীর্মশ্ত প্রতিজ্ঞানুদারেণ তথৈব মম্ভবাচ্চ। তে চ প্লোকা যথা 

শতনুমূনীকানি তানি তানি পুনঃ পুনঃ।  ড্রোণং মতস্তাদবরজঃ শতানীকোঠভ্যবন্তত | 

দধারশ্মপ্রতীকাশৈঃ কন্মারপরিমাজ্জিতৈঃ | ফড়ভিঃ সঙ্গত সহয়ং দ্রোণং বিদ্ধান্দদ্ভূশম্ ॥ 
শবান কর্শণে যুক্তশ্চিকীযুঃ কর দুষ্ধরমূ। অবাকিরচ্ছরশতৈভারদ্বাজং মভারথম্॥ 

উল্ত নানদতে। ড্রোণঃ শিরঃ কারাৎ সকুগুলমূ। ক্ষুরেণাপাহর২ তুর্ণ, ততো! মহ্যাঃ গ্রছুদ্বুঃ | 

(২৭) উভাভ্যাং সন্দধানন্ত'-'নি। | 



১৭২ গহাভারতে ভোঁণ-- 

নানগমানঃ পর্জন্যো মিশ্রবাঁতো হিমাত্যয়ে | 

অশ্মবর্ষমিবাবর্ষৎ পরেষাং ভয়মাদধৎ ॥২৯॥ 

সর্বা দিশঃ সমচর€ সৈন্যং বিক্ষোভয়নিব | 

বলী শুরে। মহেম্বাসে! মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ ॥৩০। 
তস্ত বিদছ্যুদদিবাভেবু চাঁপং হেমপরিষ্কৃতমূ। 
দিক্ষু সর্বান্ত পশ্য মে। দ্রোণস্তামিততেজসঃ ॥৩১।॥ 

শোভমানাঃ ধ্বজে চাস্ত বেদীমদ্রাক্ম ভারত ।| 

হিমবচ্ছিখরাকারাং চরতঃ মংবুগে ভূশম্ ॥৩১॥ 

দৌণস্ত পাঞ্চবানীকে চকার কদনং মহগু। 

বথ। দৈত্যগণে বিষু৫ জরাসুরনমন্কত; ॥৩৩॥ 

নানগ্েতি। হিমাত্যযে শীতকালাবগানে বসন্থকালে, নানছ্মানঃ পুনঃ পুনর্নদন্ গন) 

মিশ্রে। মিলিতো বাতে। যন্ত্র সু) পজন্টে। মেঘ, অশ্বর্মং শিলাবুষ্টিমিব, দোঁণঃ পরেষা" ভদম, 

আদধং জনয়ন্, বাণবর্ষম অবর্ণৎ অকরোত ॥২৭॥ 

সর্বা ইতি। মতেঘামে! মভাবন্বদ্ধরে। জোণঃ ॥৩৭| 
তন্তেতি। অভ্রেমু মেঘেবু, হেমপরিস্কতং স্ব্থচিততয়। শোভিতম্ ॥৩১। 
শোভেতি। বেশী ব্রাঙ্মণত্বাদ্যজ্ঞবেধীচিন্ম্ | ভিমবচ্ছিখরাকারাং হিমাদিশৃঙ্গতুলা'ম্ +২২। 
দ্রোণ ইতি । কদনসুৎপীডুনম্ ॥৩৩॥ 

লঘুহস্ত-দ্রোণ-নিক্ষিপ্ূ ভয়ঙ্কর বাণ সকল যাইয়া হস্তী, অশ্ব, পদাতি, রী « 

গজারোহীদিগকে আলোড়ন করিতে লাগিল ॥১৮॥ 

বসস্তকালে বাযুসম্মিলিত এবং অনবরতগঞজজনকারী মেঘ যেমন শিলাবৃষি 
করে, সেইরূপ দ্রোণ শক্রপক্ষের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া বাণবৃষ্টি করিতে 

লাগিলেন ॥১৯॥ 

বলবান্, বীর, মহাধনুদ্ধর ও মিত্রগণের অভয়দাতা দ্রোণ বিপক্ষসৈন্যকে 

আলোড়ন করতই যেন সকল দিকে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৩০॥ 

মেঘের উপরে বিছ্যতের ম্যায় অমিততেজা দ্রোণের হস্তে তাহার ব্বর্ণথচিত 
ধনুখানাকে আমরা সকল দিকে দেখিতে লাগিলাম ॥৩১।॥ 

ভরতনন্দন ! দ্রোণ যখন অনবরত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন 

আমরা তাহার ধ্বজে হিমালয়ের শূঙ্গতুল্য সুন্দর বেদী দেখিতেছিলাম ॥৩২॥ 

পূর্বকালে সুরাস্ুরনমস্থৃত বিষু যেমন দৈত্যসৈম্চগণের গুরুতর উৎগীড়ন 
করিয়াছিলেন, দ্রোণও তেমন পাগুবসৈন্তগণের গুরুতর উৎগীড়ন করিতে 

লাগিলেন ॥৩৩॥ 



সি 
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স শূরঃ সত্যবাক্ প্রাজ্জো বলবান্ সত্যবিক্রমঃ। 

মহানুভাবঃ কল্পান্তে রৌদ্রাং ভীরুবিভীষণাম্ ॥5৪| 
কবচোন্মিধ্বজীবর্তাং মত্ত্যকুলাপহারিণীম্। 
গজবাজিমহাগ্রাহামসিমীনাং দুরাসদাম্ ॥৩৫। 

বীরাস্থিশর্করাঁং রৌদ্র” ভেরীমুরজকচ্ছপাঘৃ। 
চ্মবর্ধবাপ্নবাং ঘোরা কেশশৈবলশাদ্বলা মূ ॥৩৬! 

শরৌঘিণীং ধনুুঃআোতাং বাহুপন্নগসষ্কুলাম্। 
রণভূমিবহাং তীব্র" কুরুস্গ্তয়বাহিনীম্ ॥৩৭| 

মনুয্শীর্ষপাষাণাং শভিমীনাং গদোড়,পাগ্। 

উষ্জীষফেনবসনাং বিকীর্ণান্ত্রসরীক্ছপাথ্ ॥৩ ॥ 

বীরাপহারিণামুগ্রাঃ মাংসশোনিতকর্দমা ম্। 

হস্তিগ্রাহা” কেতুরক্ষাং ক্ষত্রিয়াণাং নিমজ্জনীন্ ॥৩৯॥ 

অথাষ্টভিঃ শ্রোকৈঃ কুলকেন রক্তনদীং বণয়মাহ স ইতি | ঈদপনে। ডোনে। নদী” প্রবন্ধ, 

পি পরেণান়ঃ | মহাননভাবঃ প্রভাবে যশ্ত সঃ) কল্পানে প্রু্ষকাল ইব। কবচাগ্ঠের 

উদ্দযস্থরঙ্ঈ| যন্তাঃ সা চাষ ধরব! এব আবর্ত। জলব্রমনো ঘা; সা চেতি তাম্, মন্তা। মৃতদেহ 

€ব কলানি তীরাণি তানি ভঙক্| অপহরতীতি তাম্। গদ্বাজিন এব মহাগ্রাহ। বুইজ্ছল- 

দগ্ঠুব! বল্যাৎ ভাম্। অসরঃ কুপান। এব মীন! বন্তাস্থাম্, ছুরীসদাং ছুনাম্। বীবাণামস্থীন্তের 

“কব; ক্ষদপামাণ| যন্তাং তাম্, ভেবীনুবজ।| বাছযস্ধাণোব কচ্ছপ! য্তা তাম্। চম্মাণি 

৭515 চ প্নবাঃ ক্ষু্নৌক। মন্গং তাম্, কেশ। এব নৈবলাস্ৈ শালা স্থানবিশেষে হরিছণাম্। 

“৭ এব 2ঘা বেগ! অহ্যাঃ সন্তীতি তাম্। পনংষ্বেব আজোতাসি যগ্যাস্থাম। শোজখবাস্য 

নাগ 2 বাহব এব পন্নগাঃ সপা্ৈঃ সঙ্কলাত ব্যাপাম। রণভুমো বহতীতি তাম্ 

ককন »প্চয়াংশ্ঠ বহতি নয়তীতি তাম্। মন্য়াণাং শীষাণি মন্তকান্যেব পাষাণ! যস্থাস্থাম্ 
“দঃ অন্্বিশেষা এব মীন| যস্ত।প্তাম্, গদা এব উড পানি ক্ষুরনৌকা বঙ্যাপ্রাম্। উ্ীষ- 
বদনাগ্যেব ফেনা যঙ্তান্তাম। ফেনপাস্য মধাবঞ্চি হমার্ষম। বিবীর্ণানি অস্থ।ণি নাীবিনেম। 

বীর, সত্যবাদী, প্রাজ্ঞ, বলবান্, যথার্থবিক্রমশালী ও মঙ্নাপ্রভাবসম্পন 

ডরাণ প্রলয়কালের ন্যায় একট! ভয়ঙ্কর রক্তের নদী প্রবন্তিত করিয়া ফেলিলেন। 

পবচ ছিল সেই নদীটার তরঙ্গ, ধবজ ছিল আবর্ত (ঘোল!), তস্তী ও অশ্ব ছিল 

বৃহৎ জলজন্ত, তরবারি ছিল মংস্য, বীরগণের অস্থি ছিল কাকর, ভেরী ও মুদক্গ 

ছিল কচ্ছপ, চন্মন ও বর্ম ছিল ক্ষুদ্র নৌকা, বাণ ছিল বেগ, ধন্তু ছিল আরো, 

মনুয্যগণের মস্তক ছিল পাষাণ, শক্তি ছিল মংস্য, গদ! ছিল ক্ষুদ্র নৌকা, উষ্কীয 
ও বস্ত্র ছিল ফেন, বিক্ষিপ্ত নাড়ী ছিল সর্প, রক্ত ও মাংস ছিল কর্দাম, হস্তী ছিল 



ক্র,রাং শরীরসংঘটাং সাদিনক্রাং ছুরত্যয়াম্। 
দ্রোণঃ প্রাবর্তয়তত্র নদীমন্তকগামিনীম্ ॥৪০॥ 
ক্রব্যাদগণসংজুগ্টাং শ্বশৃগালগণাযুতীমৃ। 

নিষেবিতাং মহারো্ৈঃ পিশিতাশৈঃ সমন্ততঃ ॥৪১॥ (কুলকস্) 
তং দহন্তমনীকাঁনি রখোদাঁরং কৃতীন্তব | 
সর্বতোহভ্যন্্বন্ ভোণং কুস্তীপুত্রপুরোগমীঃ ॥৪২। 

তে দ্রোণং সহিতাঃ শুরাঃ স্বতঃ প্রত্যবাঁরয়ন্। 

গভস্তিভিরিবা দিত্যং তপন্তং ভূবনং যথা ॥৪৩| 

তং তু শুরং মহেম্বা নং তাবকা। হ্যগ্তায়ুধাঃ। 

রাজানে। রাঁজপুত্রাশ্চ সমন্তাৎ পর্যবারয়ুন্ ॥8৪8॥ 

এব সরীক্ষপাঁঃ সপ। মন্ত্র তাম্। বীবানপহরতীতি তাম্, মাংসশোণিতান্তেব কর্ম যন্যা চাদ | 

হগ্ডিন এব গ্রাহা জলজগ্ছবে। যত্র তাম্। কেতবে| পরজ। এব বুক্গ। যত্র তাম্, ক্ষত্রিখণু 

নিমজ্জনীং নিমজ্জনকাবিপীম। এবীরাণ্যেব সঘটা সোপানানি যন্তাং ভাষ্ সাদিনে। হা 

রোহিণ এব পক্রাঃ কুস্ঠীব। মস্ত! তামু।  আন্থকগামিনী" যমলোকপ্রাপিণাম্।  ভ্রবদ, 

গণৈবৃকাদিমা; সভো িসমুহেত মা'জঙ্টা সম)কু সেবিতাম, শুনা” কু রাণাত শগালানাঞ গুনে 

আঘুতাং সঙ্গদ্ধামূ। অনন্থতে! মহারৌটৈঃ পিশিতাশৈধাংসভোজিহি পঙ্সিভিনিষেবিত%। 

অত্র পুনকুক্তযাদয়ে। দোষা আবধধাত মোঢব্যাঃ ॥৩৪--৪১। 

তমিতি। রথোদারং মহারথমূ। কুস্থীপুত্রপুবোগম। যুণিষ্টিরাদ্ঘঃ ॥9২| 

তইতি। গভগ্গিঙিঃ কিবণৈঃ। প্রথমাথে ততীযেধম্। ইবখবঃ মন্তাবলাঘাম্ ॥৪৩। 

তমিতি। পথ্যবারয়ন্ সাভাধাবিধাশার ॥৪৪| 

জলজন্ত, ধবজ ছিল রুক্ষ, শরীর ছিল ঘাট এবং গজারোহী ও অশ্বারোহীর। ছিল 

কুন্তীর। আর সেই নদীটা ভীরু লোকের ভয় জন্মাইতেছিল এবং ছূর্গনা, 
কেশরূপ শৈবলে (সেওল।তে) হরিদ্রণা, রণস্থলবাহিনী, কুরু ও ক্র্জয়গণীকধিণী, 

নীরাপহরণকারিণী, ক্ষত্রিয়গণের নিমগ্নতাবিধায়িনী, যমলোকপ্রেরিণী, বিশেষত? 

মাংসভোজী বৃক, কুকুর, শুগাল ও মহাঁভীষণ পক্ষিগণে সকল দিকে বাণ 

ছিল ॥৩৪--৪১॥ 

মহারথ ভ্রোণ যমের ন্যায় সৈম্ত সংভার করিতে লা [গিলে, যুধিষ্টিরগ্রভূতি 

যোদ্ধারা সকল দিক্ হইতে তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৪২। 
কিরণসমূহ যেমন জগৎসন্তাপকা রী স্্যকে পরিবেষ্টন করে, সেইরূপ সেই 

বীরের! সম্মিলিত হইয়া সকল দিকে দ্রোণকে বেষ্টন করিলেন ॥৪৩॥ 

(৪৩)-.-সর্ধবতঃ পদ্যবারয়ন্.- পি। (৪8)..-তাবকাভ্তাগ্তীঘুধাঃ."'ব। ব রা নি।, 
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শিখণ্ডী তু ততো দ্রোগং পঞ্চভির্নতপর্বভিঃ । 

ক্ষত্রবন্মী! চ বিংশত্যা বস্থদানশ্চ পঞ্চভিঃ ॥৪৫॥ 

উত্তমৌজাস্ত্রিভিবাঁণৈঃ ক্ষত্রদেবশ্চ সপ্তভিঃ। 
সাত্যকিশ্চ শতেনাজে ঘুধামন্যুস্তথাষভিঃ ॥৪৬| 
যুধিষ্ঠির দ্বাদশভির্রোণং বিব্যাধ সায়কৈ£। 
ধৃদ্যুন্বশ্চ দশভিশ্চেকিতানস্ত্রিভিঃ শরেঃ ॥৪৭॥ (বিশেষকষ্) 
ততো! দ্রোণঃ সত্যসন্ধঃ প্রতিন্ন ইব কুপ্তারঃ | 

অভ্যতীত্য রথানীকং দৃঢসেনমপা তয় ॥৪৮। 
ততো রাঁজানমাসাছ্য প্রহরন্তমভীতবৎ | 

অবিধ্যন্নবভিঃ ক্ষেমং স হত; প্রাপতদ্রথাৎ ॥৪৯॥ 

স মধ্য প্রাপ্য সৈন্ানাং সর্ববাঃ গ্রবিচরন্ দিশঃ | 
ত্রাঁতা হাভবদন্যেযাং ন পরাতব্য; কথঞ্চন ॥৫০॥ 

ত। নতাঁনি কিঞ্চদবক্রাণি পরাণি উপাস্থাদেশ। যেষাং তৈর্বাণৈঃ | তেন 

বাপ তাডয়ামীস, সাযকৈরাণৈ; ॥৪৫--৪৭| 

সতাসদ্ধে। যথার্থপ্রতিজ্ঞ, প্রভিন্নো মদম্তাবী । দুটসেন* নাম ॥৪৮| 

ক্ষেমং নাম রাজানমিতি স্বন্ধঃ। নবভির্ববাণৈঃ |৪৯| 

সদ্রোণঃ। ভ্রাত| রক্ষকঃ। ত্রাতব্যো বক্ষিতব্য; আত্মনৈব স্ুরক্ষিতত্বাৎ ॥৫০| 

আবার আপনার পক্ষের রাজারা এবং রাজপুত্রেরাও অস্ত্র উত্তোলন করিয়! 
.সঙ্ঠ মহাবীর ও মহাধন্ুদ্ধর দ্রোণকে সকল দিকে বেষ্টন করিলেন ॥881 

তাহার পর শিখণ্ডী নতপব পাঁচটা, ক্ষত্রবন্মী কুড়িটা, বসুদান পাঁচটা, 
উ ৬ম ২ তিনটা, ক্ষত্রদেব সাতটা, সাত্যকি শতটা, যুধানন্ত্য আটটা, যুধিষ্ঠির 
বান”, ধুষ্টছায় দশটা এবং চেকিতান তিনটা! বাণদ্বারা যুদ্ধে দ্রোণকে বিদ্ধ 
কবিলেন ॥৪৫-_-৪৭॥ 

তদনস্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ দ্রোণ মদত্রাবী হস্তীর ন্যায় বিপক্ষ রহী সৈন্যকে 
অভিক্রম করিয়া যাইয়া দৃঢ়সেনকে নিপাঁতিত করিলেন ॥১৮। 

তৎপরে, ক্ষেমরাজ। নিয়ের ন্যায় প্রহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে দ্রোণ 
তাহার সম্ম খে যাইয়া তাহাকে নয়টা বাঁণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন; তখন তিনি 
শিহত হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন ॥৪৯। 

ক্রমে দ্রোণ বিপক্ষসৈন্ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া সকল দিকে বিচরণ করিতে 
থাকিয়া অশ্যের রক্ষক হইতে লাগিলেন বটে, কিন্ত নিজে কোন প্রকারেই 
অন্যের রক্গণীয় হইতে থাকিলেন না ॥৫০॥ : 



৯৭৬ মহাভারতে ফোণ, 

শিখগ্ডিনং দ্বাদশভিবিংশত্য! চোতৃমৌজসমূ । 
বন্থদানঞ্চ ভল্লেন প্রেষয়দ্যমসাদনমূ ॥৫১॥ 

অশীত্যা! ক্ষত্রবন্মীণং ড় বিংশত্যা স্ৃদক্ষিণমূ। 

ক্ষত্রদেবন্ত ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ্ ॥৫২॥ 

যুধামন্তযুং চতুঃষক্ট্যা ব্রিংশত। চৈব সাত্যকিম। 
বিদ্ধা রুক্সরথস্ত,প্ধ যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রব ॥৫৩। 
ততে। যুধিষ্ঠির? ক্ষিপ্রং গুরুতে| রাজসভতমঃ | 
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ পাঞ্চাল্যে। দ্রোণমভ্যয়াৎ ॥৫8॥ 
তং দ্রোণ? সধনুক্ষত্ত সাশ্ববন্তারমাক্ষিণোৎ। 

স হতঃ প্রাপতদ্ভূমৌ রথাজ্জ্যোতিরিবান্বরাৎ ॥৫৫॥ 

তশ্মিন হতে রাঁজপুত্রে পাঞ্চালানাং বশন্বরে | 

হত দ্রোণ” হত দ্রোণমিত্যাসীমিস্বনে। মহান্ ॥৫৬॥ 

শিখগ্ডিনমিতি | ছাদশভিবিংশতা। চ বাণৈবিদ্ধেতি শেষ; 0৫১। 

অশাভোতি। পূৃর্বণ্র বিদ্ধেত্ি শেষ! রথনীড।দিত্যনেন ক্ষত্রদ্বল্তা পক্ষিতলাছ 

স্থচিতম্ ॥৫২| 

যুধেতি | কুকাবথঃ ম্বণমদূরথো জোন; 1 উপাদবহ অভাবাবহ ॥৫আ| 
তত ইতি। গরুতে। গ্ররে।তোণাংি। অপারাৎ অপাসর২, জবনৈবেগবদ্ছিঃ ॥৫৭| 
তমিতি। অখৈরন্থ! সারখিনা চ সহেতি তম, আক্ষিণোদ্বাণৈবাদারয়ং ॥৫৫। 

পরে তিনি বারট। বাণদ্বারা শিখণ্ডীকে এবং কুড়িটাদ্বার! উত্তমৌজাকে নিদ্ধ 

করিয়। একট। ভন্নদ্বার। বস্তুদানকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৫১॥ 

আনার আশীট। বাণদ্বারা ক্ষত্রবন্মর্কে এবং ছাবিবশটাদ্বারা স্দক্ষিণকে 

তাড়ন করিয়। একটা ভল্লদঘ্বারা ক্ষত্রদেবকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করি- 

লেন 0১) 

পরে দ্রোণ চৌবটিট। বাণদ্বার! যুধামন্যাকে এবং ত্রিশটা দ্বারা সাত্যকিকে 
বিদ্ধ করিয়া সন্র যুধিিরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫৩॥ 

তদনম্তর রাজশ্রেষ্ট যুধিষ্ঠির সত্বর বেগযুক্ত ঘোটক চালিত রথে জোনের 
নিকট হইতে আপস্থত হইলেন; আর পাধ্চালরাজপুত্র দ্রোণের দিকে 
চলিলেন ॥৫৪॥ 

তখন দ্রোণ বাণদ্বারা ধনু, অশ্ব ও সাঁরথির সহিত পাঞ্চালরাজপুত্রকে 

বিদীর্ণ করিলেন; তাহাতে সেই রাজপুত্র নিহত হইয়া! আকাশ হইতে জ্যোতি 
পদার্থের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥৫৫॥ 
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তাংস্তথা ভৃশসংর্ধান্ পাঞ্চালান্ মৎস্যকেকযান্। 

স্্ীয়ান্ পাগুবাঁংশ্চসৈব দ্রোণো ব্যক্ষোতয়দ্বলী ॥৫৭। 
সাত্যকিং চেকিতানঞ্চ ধুউছ্য্নশিখণ্ডিনে । 
বার্দক্ষেমিং চৈত্রসেনিং সেনাবিন্দং স্থুবচ্চনম্ ॥৫৮। 
এতাংশ্চান্যাংশ্চ স্বহুন্ নানাজনপদেশ্বরান্। 

সর্ববান্ দ্রোণোহজয়দ্যুদ্ধে কুরুভিঃ পরিবারিতঃ ॥৫৯॥ (যুখকম্) 
তাবকাশ্চ মহারাজ! জয়ং লব্ধ মহাহবে। 
পাঁগুবেয়ান্ রণে জন্ব,্র্বমাণান্ সমন্ততঃ ॥৬০॥ 

তে দানব! ইবেক্দ্রেণ বধ্যমাঁনা মহাত্মনা | 

পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্তাঁঃ সমকম্পন্ত ভারত ! ॥৬১॥ 

ইতি জ্রীমহ(ভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্যাং ব্রোণপর্বণি 
সংশগুকবধে দ্রোণবিক্রমে উনবিংশোহধ্যায়? ॥০॥ & 

তা 

তশ্সিমিতি । হত সংহরত যুঘ্মূ। নিম্বনঃ কোলাহল; ॥৫৬| 

হাশিতি। ভশসংরঞ্ধান্ অতীবক্ুদ্ধান্। বাক্ষোভরুৎ আলো ॥৫৭| 
সাতাকিমিভি। স্থবচ্চপং নাম। পরিবারিতঃ পরিবেষ্টিত: ॥৫৮-৫৪| 
কাবক।| ইতি। তাবকাস্তপক্গীঘযোদ্ধারঃ। দ্রবমাণান্ পলায়মানান্ ॥০| 
তইতি। মহাম্মন। হোণেন। সমকম্পন্ত প্রাণ ভয়েন ॥৬১। 

$তি মহামভোপাব্যার্-ভারতাচাষ্য-শীহরিদীসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যাৰিরচিতায়াং মহা ভারত- 

টাৰানা" ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াৎ ধোণপর্বণি সংবপ্তকবধে উন্বিংশোহদা।য়ঃ ॥০| 

“ .গিলগণের যশস্কর সেই রাজপুত্র নিহত হইলে, 'দ্রোণকে বধ কর, 
(জোণকে বধ কর” এইরূপ বিশাল কোলাহল হইতে লাগিল ॥৫৬| 

বলবান্ দ্রেণ-_ অত্যন্তক্রুদ্ধ সেই পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয়, স্যগ্জীয় ও অন্যান্য 
পাণ্ুবযোদ্ধ গণকে আলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥ 

ক্রমে দ্রোণাচার্য কৌরবসৈন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়! সাত্যকি, চেকিতান, 

ধটদান়্, শিখণ্ডী, বাদ্ধাক্ষেমি, চৈত্রসেনি, সেনাবিন্দু ও স্বৃবচ্চা ইহাদিগকে এবং 

হ্থান্য বুতর নানাদেশীয় রাজাকে যুদ্ধে জয় করিলেন ॥৫৮-৫৯॥ 
মহারাজ! আপনার পক্ষের যোদ্ধার মহাযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সকল 

দিকে পলায়মান পাগুবসৈম্তগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৬০। 

(১১) মাহশ্যাঃ -নি। * ঠবিংশোহ্ধ্যায় ব) "*একবিংশোহ্ধায়ত বার নি। 

২৩ 
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প্ুতরাষ্ী উবাচ । 

ভারদ্বাজেন ভগেধু পাঞ্বেষু মহামুবে | 

পাঁঞ্চালেধু চ সর্ব্বেঘু কশ্চিদন্যোহভ্যবর্তত ॥১। 

আর্ধ্যাং বুগ্ধে মতিং কৃত্ব! ক্ষত্রিয়াণাং বশন্গরীম্ 

অসেবিতাং কাপুরুষৈঃ সেবিতাং পুরুষর্ষভৈঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্। 

স হি বীরোনতঃ শুরে! যো ভগ্নেষু নিবর্ততে । 

অহো নাসীৎ পুমান্ কশ্চিদ্দৃষ্ট। ড্রোণং ব্যবস্থিতম্ ॥৩| 
জন্তমাণমিব ব্যাপ্রং প্রভিন্নমিব কুগ্তরম্। 

ত্যজন্তমাহবে প্রাণান্ সন্দ্ধং চিত্রযোধিনম্ ॥৪॥ 

মহেঘাসং নরব্যাপ্ঃ দ্বিফতাঁং ভয়বদ্ধনম্ | 

কৃতজ্ঞং সত্যনিরতং দুর্য্যোধনহিতৈষিণম্ ॥৫। 
_ ভারেতি। অভাবর্ভত অঠিমুখো*ভব কিমিভি কা$ঃ| আয্যা" সাপবীম্ ॥১-১। 

সইতি। পৈগ্ঠেধু ভগ্নেষু সহস্র, যে। নিবন্ভতে নিবৃত্যাভিমুখীভবতি, স চি, বীরেষু উন্ন 

শ্রেষ্ঠ শুরো৷ বীরঃ। তথা চ জোণং যুদ্ধায ব্যবপ্থিতং দৃষ্ট। তাদৃশঃ কশ্চিৎ পুমান্, পা গুববল্ে 

তদানীং নালীদহো। কিশিতি কাকুঃ ॥৩| 

_ ভরতনন্দন ! ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বধ করিতেন, সেইরূপ মহাত্মা জো 

বধ করিতে থাকিলে, পাঞ্চাল, কেকয় ও মতস্তদেশীয় সৈন্যের কাপিঠে 

লাগিল? ॥৬১॥ 
আসিফ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-“সঞ্জয় ! দ্রোণাচাধ্য সমস্ত পাগুবগণকে এবং সমগ্র 

পাঞ্চালদিগকে পরাভূত করিলে, ক্ষত্রিযগণের যশের হেতু, পুরুষস্রেষ্ঠগণের 
অবলম্বিত এবং কাপুরুষদিগের অনাশ্রিত যুদ্ধবিষয়ে উত্তম বুদ্ধি করিয়া! পাগুর- 
পক্ষের অন্ত কোন লোক ভ্রোণের 'অভিমুখবন্তী হইয়াছিল কি? ॥১-_২। 

সৈম্ত ভগ্ন হইলে যিনি ফিরিয়া দাড়ান, তিনিই বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর । 
সুতরাং ভ্রোণকে যুদ্ধের জন্য অবস্থিত দেখিয়। তাদৃশ কোন পুরুষ তখন পাণ্ডব- 
পক্ষে ছিল নাকি? ॥৩। 

0" 'কৈকেয়েষু মহামৃধে-..পি। (৫).. দ্বিষতামঘবর্ধনম্ ...পি)..-দ্বিষতাং শোকবর্দনমূ.++ব। 
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ভারদ্বাজং তথানীকে দৃষ্টা শূরমবস্থিতমৃ। 
কে শুরা? সন্ন্যবর্তত্ত তন্মমাচচ্ষু সপ্তায় ! ॥৬| (বিশেষকম্) 

সপ্তায় উবাচ। 
তান্ দৃষ্ট। চলিতান্ সংখ্যেপ্রণুন্নান্ দ্রোণসায়কৈঃ 
পাঞ্চালান্ পাগুবান্ মতস্তান্ স্ঞ্য়াংশ্চেদিকেকয়ান্ ॥৭। 
দ্রোথচাপবিমুক্তেন শরৌঘেণা শুহারিণ। | 
সিন্ধোরিব মহৌঘেন ভ্রিয়মাণান্ যথা গ্লবান্ ॥৮| 
কৌরবাঃ সিংহনাদেন নানা বাদ্কন্বনেন চ। 
রথদ্বিপনরাংশ্চৈব সর্ববতঃ সমবারয়ন্ ॥৯॥ (বিশেষকম্) 
তান্ পশ্ঠান্ সৈশ্মধ্যস্থো রাঁজ! স্বজনসংবৃতিঃ | 
দুর্য্যোধনো হব্রবীৎ কর্ণ, প্রন্থন্টঃ গ্রহমনিব ॥১০॥ 

দস্তেতি। জুন্তযাণং গাত্রমারচ্ছমানম্, প্রতি, মদলাবিণম্। তাজন্ং ত্যাগায়োদ- 
মম সন্দ্ধং যুদ্ধার সঙ্জিতম্। মহ্ধাসং মহাপইদ্ধরম্। অনীকে সৈন্যে ॥৪-_৬| 

তানিতি। পরত্্র হিরমাবাশিতুক্তেঃ উপিতান্ বিচশিতান্ কম্পিতানিত্যর্থ;ঃ। প্রণুন্নান্ 
বদাণান। আশ্ুহারিণা দ্রুতং ভরণকারিণ|। হিরঘাণান্ অগ্তত্র নীয়মানান্, প্রবান্ ক্ষুদ্র- 
'শাক1। রথছিপণরান্ প1গুবপক্গীযকান্ রথিহস্তিপদ।তীন্ ॥৭-_৯। 

সঞ্জয়! গা্রজ্তণকারী ব্যাঘ্রের ম্যায় এবং মদআাবী হস্তীর তুলা, যুদ্ধে 
প্রাণত্যাগে উদ্যত, যুদ্ধসঙ্জায় সঙ্জিত, বিচিত্রযুদ্ধকারী, মহাধনুদ্ধর, নরশ্রেষ্ঠ, 
“বগণের ভয়বদ্ধক, কৃতজ্ঞ, সতাপরায়ণ, ছূর্য্যোধনের হিতৈষী ও মহাবীর 
'পাপণ্ক সেইভাবে কৌরবসৈম্তমধো অবস্থিত দেখিয়। পাগুবপক্ষের কোন্ 
“বের। ফিরিয়। দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা ভুমি আমার নিকট বল? ॥৪__৬| 

গঞ্জয় বলিলেন _ “মহারাজ ! পাঞ্চাল, পাগুব, মংস্তা, স্ষপ্য়, চেদি ও কেকয় 
'শঞ্টের দ্রোণের বাণে বিদীর্ণ হইয়া যুদ্ধে বিচলিত হইয়াছে এবং সমূদ্রের 
“হাবেগ যেমন ক্ষুদ্র শৌকাসমূহকে হরণ করে, তেমন শীঘ্রহরণকারী দ্রোণ- 
খাশ্ম কনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ উহাদিগকে হরণ করিয়৷ লইয়া চলিয়াছে, ইহা দেখিয়। 
“পারবের। সিংহনাদ ও নানাবাগ্যধ্বনি সহক।রে সকল দিক্ হইতে পাগুবপক্ষের 
খা, হস্তী ও পদাতিদিগকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৭-_৯ 

এই সময়ে সৈম্তমধ্যবন্তী ও স্বজনপরিবেষ্টিত রাজা ছুধ্যেধন তাহাদিগকে 
দর্শন করতঃ আনন্দিত হইয়! হাসিতে হাসিতেই যেন কর্ণকে বলিলেন__॥১০। 

()...পোচালান্ কেকরান্ মংস্তান্ সবগয়াংশ্চেদিকোশলান্_পি। (১০) ইত: পরং 
ইখোধন উবাচ ব। বর নি। 



টা মহাভারতে ড্রোণ-_ 
পশ্য রাধেয় ! পাথশলান্ প্রণুন্নান্ দ্রোণসাযকৈঃ। 
পিংহেনেব স্বগান্ বন্যাংস্ত্রাসিতান্ দৃঢধন্বনা ॥১১। 

নৈতে জাতু পুনরুদ্ধমীহেয়ুরিতি মে মতিঃ | 
যথা তু ভগ্না দ্রোণেন বাতেনেব মহাভ্রমাঁও ॥১২। 

অর্দ্যমানাঃ শরৈরেতে রুক্সপু্ৈর্মহাত্বনা | 
পথা নৈকেন গচ্ছন্তি ঘূর্ণমানাস্ততস্তত? ॥১৩| 
সন্নিরুদ্ধীশ্চ কৌরব্যের্জোনেন চ মহাত্সনা | 
এতেহন্তে মগ্ডলীভূতাঃ পাবকেনেৰ করাঃ [6 ॥১৪| 

ভ্রমরৈরিব চাবিষ্টা দ্রোণস্ত নিশিতৈঃ শরৈ? | 

অন্যোন্যং সমলীয়ন্ত পলায়নপরায়গাঃ ॥১৫॥ 

এষ ভীমো মহাক্রোধী হীন? পাগুবস্যগ্তয়ৈঃ | 

মদীয়ৈরাবৃতো যোধৈঃ কর্ণ! নন্দয়তীব মাম্ ॥১৬| 

তানিতি। তান্ ভগান্ বিপক্ষান্। গ্রহে! জযলাভেনাননিতচি৪ঃ ॥১০| 

পঙ্গেতি। প্রণুন্নান্ বিদীণান্। দূঢধন্বনা প্রোণেন ॥১১। 

নেতি। জাতু কপাচিৎ। ঈহেষুঃ ক চেষ্টেরন্ 0১২। 

অদ্যেতি। কক্পসপুৈঃ স্ব্খচিতমূলদেশৈত, মহাম্মন। পোণেন। নৈকেন।নেকেন 0১৪ 
সমিতি। সন্নিরুদ্ধাঃ স্বেচ্ছয়া গন্তং বাধিতাঃ। পাবকেন বহিন। ॥:5। 

প্রমরৈরিতি। আবিষ্টাঃ প্রবিষ্টাঃ | সমপীয়ন্ত লুক্কাদিত। অভবন্ ॥১৫। 
১7২ 

“কর্ণ! দেখ, পাঞ্চালেরা দ্রোণের বাণে বিদীর্ণ হইয়াছে এবং সিংহ যেন 

বন্য পশুগণকে বিত্রস্ত করে, তেমন দৃঢধন্বা দ্রোণ&্ উহাদিগকে বিএস 

করিয়াছেন ॥১১॥ 

স্থতরাং আমার ধারণ। এই যে, ইহার! পুনরায় কখনও যুদ্ধ করিবার টেষ্ট 

করিবে না। যেহেতু বারু যেমন বিশাল বৃক্ষসমূহকে ভগ্ন করে, দ্রোণও 
তেমনই উহাঁদিগকে ভগ্ন করিয়াছেন ॥১২। 

মহাত্ম। দ্রোণ ব্র্ণপুঙ্ঘ বাঁণসমূহদ্বার৷ পীড়ন করিতে থাকায় ইহার। ইতস্তত; 
ঘুরিতে থাকিয়৷ অনেক পথে দৌড়াইতেছে ॥১৩। 

কৌরবেরা ও মহাত্মা দ্রোণ অবরুদ্ধ করায় এই পাঞ্চালেরা এবং মৎস্য প্রভূতি 

অন্য সৈন্তেরাও অগ্নিবেষ্টিত হস্তিগণের ন্যায় মগ্ডলীভূত হইয়াছে ॥১৪। 
ভ্রমরগণের ন্যায় দ্রোণের নিশিত বাণসমূহ যাইয়া প্রবেশ করিতে থাকায় 

উহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়া! পরস্পরের ভিতরে লুকায়িত হইয়াছে ॥১৫। 

(১৯). দৃচক্রোধী-"'পি। 
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ব্যক্তং দ্রোণময়ং লোকমছ্া পশ্ঠাতি দুর্মতিঃ | 
নিরাশো জীবিতান্ন,নমদ্য রাজ্যাচ্চ পাগুবঃ ॥১৭॥ 

কর্ণ উবাঁচ। 
নৈষ জাতু মহাবাহুজীবন্নাহবমুৎস্থজেৎ | 
ন চেমান্ পুরুষব্যাত্র! সিংহনাদান্ সহিষ্যৃতি ॥১৮॥ 
ন চাপি পাগুব। যুদ্ধে ভজ্যেরন্নিতি মে মতিঃ | 
শুরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধছুম্মদাঃ ॥১৯॥ 

বিযাগ্রিদ্যুতসংক্রেশান্ বনবাসঞ্চ পাগুবাঃ | 
স্মরমাঁণ। ন হাস্যন্তি সংগ্রামমিতি মে মতি? ॥২০।॥ 

নিবৃভে। হি মহাবাহুরমিতৌজ। বুকোদর? | 
বরাঁন্ বরান্ হি কৌন্তেয়ে। রথোদারান্ হনিঘতি ॥২১। 

এন ইতি । ভীনে। দূরবন্ধিতবাৎ। নন্গঘতি হমনতি ॥১৬| 

বান্তমিতি। বাক্ত প্বম্। নির্গত আশ যস্টা সং পাগুবে। ভীম 0১৭| 

পেতি। জাতু কদাচিং। আহবং সমরার্ধনম্। খহিযতি সহিষ্তাতে ॥১৮। 
ছি ভজ্যেরন্ ভগ্রাঃ পলার়নেন স্বপক্ষবিশরিষ্ট ভবেমুঃ ॥১৯| 

ইত্যাহ বিষেতি। ম্মরমাণাঃ ম্মর*: হাসন্তি ত্যক্ষাপ্তি ॥১০॥ 

টি ইতি। ববান্ বরান্ প্রধানান্ প্রধানান্, রখোদাবান্ মহ|রখান্ ॥২১। 

কর্ণ! পাণ্ুব ও স্্রয়গণশূন্য এই মহাক্রোধী ভীমটা আমার যোদ্ধগণে 
পঠিত হইয়। আমাকে যেন আনন্দিত করিতেছে ॥১৬। 

এই ছুর্মতি পাগুবট| নিশ্চয়ই আজ জগৎটকে দ্রোণময় দেখিতেছে এবং 
1**য়ই আজ জীবনে ও রাজ্যে নিরাশ হইতেছে" ॥১৭। 

কর্ণ বলিলেন-_পুরুষশ্রেষ্ট ! এই মহাবানু ভীমসেন জীবিত থাকিয়া 
“নও সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করিবেন না, কিংবা এই সিংহনাদগ্লিও সহ 
করিবেন না ॥১৮। 

এবং বীর, বলবান্, অস্ত্রে স্থুশিক্ষিত ও যুদ্ধছুদ্ধষ পাণুবের৷ যুদ্ধে কখনও ভঙ্গ 
'দবেন না, ইহাই আমার ধারণা ॥১৯। 

আর বিষ, অগ্নি ও দূযুতের ক্রেশ এবং বনবাসের কষ্ট স্মরণ করিয়া কখনও 
পাগুবেরা যুদ্ধ ছাড়িবেন না, ইহাও আমার ধারণ। ॥২০॥ 

মহাবাহু ও অমিততেজা কুন্তীনন্দন ভীমসেন ফিরিয়। নিশ্চয়ই প্রধান প্রধান 
এহারথকে বিনাশ করিবেন ॥২১॥ 



মহাভারতে দোণ-- 

অসিন। ধনুষা শক্ভ্যা হয়ৈর্নাগৈর্ন রৈ রথৈঃ। 
আ|য়সেন চ দণ্চেন ব্রাতান্ ব্রাতান্ হনিষ্যতি ॥২২॥ 

তমেনমনুবর্তন্তে সাত্যকি প্রমুখ রথাঃ। 

পাঞ্চাল।? কেক! মৎস্তাঁঃ পাঁগুবাশ্চ বিশেষতঃ ॥২৩। 

শুরাশ্চ বলবন্তশ্চ বিক্রীন্তাশ্চ মহারথাঃ। 

বিশেষতশ্চ ভামেন সংরস্তেণাভিচোৌদিতাঃ ॥২৪॥ 

তে দ্রোণমভিবর্তন্তে সববতঃ কুরুপুঙ্গবাঁঃ। 

রকোদরং পরীপ্দন্তঃ সূষ্ধ্যমন্রগণ! ইব ॥২৫॥ 

এক।যনগত। হ্োতে গীড়যেঘুর্যতব্রতম্ | 
অরক্ষ্যম।ণং শলভ1 বথ। ধীপং মুমূরবঃ ॥২৬॥ 

অসংশযৎ কৃতাস্ত্রাশ্চ পর্মযাপ্তাশ্চাপি বারণে। 

অতিভারমহং মন্যে ভারদ্বাজে সমাহিতম্ ॥২৭॥ 

অসিনেতি। আথমেন পৌহময়েশ, দাতিন গণ, ত্রাভান্ সৈন্যসমূহ!ন্ ॥২১। 

তমিভি। অন্টুবন্তন্ডে অনুগণিষাপ্তি। ভবিষাৎসামীপো বন্তমান। ॥৯৩। 
শুরা ইতি । সংরন্ডেণ ক্রোধেন, অভিচে। দিত।ঃ সবত্র প্রেরিতাঃ 0২৪ 

তইতি। পরীদ্গন্থঃ প্রাপ্চ,মিচ্ছন্থঃ, অএ্গণ। মেখসমূহাঃ ॥২৫। 
একেতি। একময়ন মত গভাঃ প্রাপ্তাঃ। যততব্রতৎ দ্রোশম্ ॥১৬| 

 অসংশয়মিতি। পাপা? সমথাঃ। ভারদাজে প্রোণে, সমাভিতৎ স্যন্তম্ ॥৯৭| 

|. তরবারি, ধনু, শক্তি, অশ্ব, তস্তী, পদাতি, রথ ও লৌহময় গদাদ্বারা দূ 

দলে সৈন্য সংহার করিবেন ॥১১।॥ 

তখন সাত্যকিপ্রভৃতি রথীরা এবং বিশেষতঃ পার্ধাল, কেকয়। মং ৪ 

পাগুবেরা ইহার অনুসরণ করিবেন ॥২৩। 

তারপর উষ্ভারা কবীর, বলবান্, বিক্রমী ও মহারথ | বিশেষতঃ তখন উহ্ভাব। 

ক্রোধে ভীমকর্তৃক প্রেরিত হইবেন ॥২৪। 

আবার মেঘসমূহ যেমন সুর্যের সকল দিকে থাকে, সেইরূপ কৌরব- 

শ্রেষ্ঠেরাও ভীমকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়। দ্রোণের সকল দিক 

থাকিবেন ॥২৫। 

ুমূর্্ পতঙ্গসমূহ যেমন অরক্ষিত দীপকে গীড়ন করে, সেইরূপ ইহার! 

একমতাবলম্বী হইয়া অরক্ষিত দ্রোণকে পীড়ন করিবেন ॥২৬। 
পতল 

€হী 

(২৩)--মাহস্তাঃ - নি। (২৪)..-বিনিস্বন্তপ্চ ভীমেন সংরক্ষেনাভিচোদিতাঃ_ব। 2ি, 

সংরকেনাভিচোদিতা- ব | (২৫) "'কুরুসত্গাঃ-. পি । 
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তে শী্রমনগচ্ছামে যত্র ড্রোণো ব্যবস্থিত? | 
কোকা ইব মহানাগং ম! বৈ হনুযুর্বতব্রতম্ ॥২৮। 

সঞ্জয় উবাঁচ। 
রাধেয়স্ত বচঃ শ্রুত্বা রাজা ছুধ্যোধনস্ততঃ | 
ভ্রান্ৃভিঃ সহিতো রাজন্! প্রায়াদড্রোণরথং প্রতি ॥২৯। 

তত্রারাবে! মহানাসীদেকং দ্োণং জিথাংসতাম্। 
পাগুবানাং নিবৃভানাং নানাবর্পৈহয়োভমৈ? ॥৩০॥ 

ইঠি শীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়[সিক্যাং দ্রোণপর্ববণি 
সংশগুকবধে দোঁণযুদ্ধে বিংশোহ্ধ্যায়? ॥০॥ % 

০ 

তর ইতি। কোকাঃ ক্ষদব্যাদ্াত মহানাগং মহাতশ্সিনম। মত্ত দোণম্ ॥২৮। 

বাপেঘশ্গেতি। প্রায়াষ ধোণৎ রক্ষিত প্রাতিষ্ঠত ॥২ন] 

হত্রেতি। আরাবঃ কোলাহল; | জিদা”সতা" ভম্মিক্ঞতাম্ ॥৩০। 

৮ » এামভোপাপ্যাব-ভারতাচান্য-শীহরিপাসপিগ্ধা গ্থবাগান উট্রাচাধ্যবিরচিভায়|২ মহা ভা রত- 

টান্কাা* ভারতকৌমুদীসম।খ্যাযাৎ দ্রোনপর্ধণি সংখপ্তকবদে বিংশোহধ্যামঃ ॥০| 

উল) 

শা'র পর ইহারা অস্ত্রে স্বশিক্ষিত বলিয়! কৌরবদিগকে বারণ করিতে 
সনদ ও হইবেন। ম্থৃতরাং আমি মনে করি-_দ্রোণের উপরে গুরুতর ভার স্থাস্ত 

ন+ঃ হইয়াছে ॥১৭| 

" "এব দ্রোণ যেখানে রহিয়াছেন, আমরা সত্বর সেইখানে যাঈব। কারণ) 

ত্র বাত্বগণ যেমন মহাহস্তীকে বধ করে, সেইরূপ উহার দ্রোণকে বধ ন| 

কপ 1১৮। 

সয় বলিলেন--“রাজা ! তাহার পর নরপতি ছৃর্যযোধন কর্ণের উক্তি 
গুশয়। ন্াতাদের সহিত মিলিত হইয়! দ্রোণের রথের দিকে প্রস্থান করি- 
চলন 0১৯) 

তখন এক দ্রোণকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়! পাণ্ুবের নানাবর্ণ-ঘোটক- 
'লত রথে প্রত্যা বৃত্ত হইলে, গুরুতর কোলা হল হইতে লাগিল? ॥৩০॥ 

-_ কক 

্ট “একবিংশোহথায় ব ব রে বারা নি। 
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ধতরাষট্রী উবাচ । 

সর্ব্বেষামেব মে ব্রহি রথচি্থানি সপ্তীয় ! | 
যে দোণমভ্যবর্তন্ত ক্রুদ্ধ! ভীমপুরোগমাঃ ॥১। 

সঞ্ভীয় উবাচ। 
ধক্ষবর্ণৈহয়ৈদৃ ফ। ব্যায়চ্ছন্তং বুকোদরমূ। 
রজতা শ্বস্ততঃ শুরঃ শৈনেয়? সংন্যবর্তত ॥২॥ 

সারঙ্গাশে। বুধামন্যুঃ স্বযুং প্রত্বরয়ন্ হয়ান্। 

পর্য্যবর্তত দুদ্ধর্ধঃ ত্ুদ্ধে! দ্রোণরথং প্রতি ॥৩ 
পারাবতসবর্ণৈস্ত হেমভাতৈর্ম হাজবৈঃ। 
পাঞ্চালরাজন্য স্তে। ধৃষ্টছ্যনে। ন্যাবর্তত ॥8॥ 

পিতরন্ত পরিপ্রেপ্দ,ঃ ক্ষত্রধম্মা ঘতব্রতঃ। 
সিদ্ধিং চাস্ত পরা: কাঁজ্ন্ শোণাশ্ব; সংন্যবর্তত ॥৫॥ 

সর্েষামিতি । রথানা" চিহ্ঞানি অশ্ববঙ্বর্ণাদীনি ॥১ 

খক্ষেতি। খক্ষবণৈতল্লকবৎ কষ্চবণৈ: | বযাফচ্ছন্তং যুদ্ধবাধামোগ্ভতম্1২| 

সারঙ্গেতি। সারঞ্গ। হবিণবিশেষ। ইব খেতনীলাঞ্ণবণ। অশ্ব! যস্ত সঃ ॥৩| 

পারেতি। পারাবতসবণৈঃ কপোতবহ শ্বেতনীলবরৈঃ হেমভাওৈঃ স্বর্ণ ভষণৈঃ ॥৪| 

ধৃতরাষ্্ট বলিলেন-সঞ্জয়! ভীমপ্রভৃতি যে যোদ্ধারা দ্রোণের অভিমুখে 

আবার চলিলেন, তাহাদের সকলেরই রথচিহ্ন সকল আমার নিকট বল" ॥১॥ 

সপ্তায় বলিলেন _ মহারাজ ! ভীমসেন ভল্লকের স্যায় কৃষ্ণবর্ণ-ঘোটক-চালিত 

রথে যুদ্ধরূপ ব্যায়াম করিতে উদ্ভত হইয়াছেন দেখিয়া রজতের ন্যায় শুভ্রা 
সাত্যকিও ফিরিলেন ॥১॥ 

সারঙ্গের ন্যায় শ্বেতনীলারুণবর্ণ অশ্বগণকে সত্বর চালাইতে থাকিয়! দুদ্ধম € 
ক্রুদ্ধ যুধামন্ত্যু দ্রোণের রথের দিকে চলিলেন ॥৩। 

কপোতের ন্যায় হরিদর্ণ, ব্ব্ণভূষণে ভূষিত ও মহাবেগশালী অশ্বগণদ্বান। 

পরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া পাণলরাজপুত্র ধৃষ্্যন্ন ফিরিলেন ॥8। 

(২) খ্র্াবর্ণৈ:...পি, রুক্বর্ণৈ: ' বা। (3) --ষ্টছাক্নোহভাবর্তত_-পি। 
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পদ্মাপত্রনিভানশ্বান্ মল্লিকা ক্ষান্ স্বলঙ্কতান্। 

শৈখগ্ি ক্ষত্রদেবস্ত স্বয়ং প্রত্বরয়ন্ যয ॥৬ 
দর্শশীয়াস্ত কান্বোজাঃ শুকপত্রপরিচ্ছদাঁঃ | 
বহস্তে! নকুলং শীঙ্ুং তাবকানভিদুদ্রবুঃ ॥৭॥ 
কৃষগান্ত মেঘসক্কাশ! অবহন্ন,ভমৌজসমূ । 
ছুদ্ধর্যারাভিসন্ধায় ক্ুদধং বুদ্ধায় ভারত ! ॥৮। 
তথ! তিভিরিকলাধা হয়া বাতসম! জবে | 
অবহংস্তমুলে বুদ্ধে সহদেবমুদাযুধম্ ॥৯| 

দন্তবর্ণাস্ত রাজানং কালবালা যুধিষ্ঠিরমৃ। 
তীমবেগা নরব্যাস্রমবহন্ বাতরংহসঃ ॥১০। 

পিতবগিতি। পিতরং দুইছায়মূ, পরিপ্রেপ এ বক্ষিতুষিচ্ছুঃ | শোখাশে। রাখ; 0৫1 

পনেতি।  পদ্মপহনিভান্ শ্বেতাকণান্, মন্িকাক্ষান্ মলিকাপুষ্পবচ্ছে হনেক্জান। আদ 

গভ্প্রন্থ পৃরভতাদন্য; | অতএব হি শৈথপ্তি শিখগ্ডিনঃ পুত্র ইত্যুক্তম্ ॥%| 

3] 

নি 

৮শ৩ত। দর্শনীপা। সুন্দর|২, শুকপত্রবৎ শুকপক্ষিপঙ্গবৎ হরিদর্ণাঃ পরিচ্ছদ! ঘেষা, তে ॥৭। 

রুধ। ইতি । উত্তমৌজন' নাম বাজানম্। অভিসন্ধায় উদ্দিশ |৮| 
পে পো 

১1 তিন্তরিপল্মাঘ।; তিত্তিরিপক্ষিবন্নানাবণাঃ | জবে বেগে ॥ই 
দা 51 দন্থব্। গনদন্থ। ইব শুএবশা:, কালাঃ রুষ। বাল। গ্রীবালে।মাশি মেঘ” তে ॥১০। 

রক্তা্থ ও ত্রতধারী ক্ষত্রধন্মা, পিতা ধৃষ্টছ্যয়কে রক্ষ। করিবার ইচ্ভ। ও. 
হহান পরম সিদ্ধি কামনা করিয়! প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥৫॥ 

শিখপ্ডার পুত্র ক্ষত্রদেব পদ্মপত্রের শ্যায় শ্বেতারুণবর্ণ, মপ্লিকাপুষ্পের হায় 
৪সনঘন € সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত অশ্বগণকে নিজেই দ্রুত চালাইতে থাকিয়। গমন 

ক'ত লাগিলেন ॥৬॥ 

দশটা ও শুকপক্গীর পঙ্ছের হ্যায় হরিদ্ণ পরিচ্ছদযুক্ত কান্বেজদেশীয় অশ্ব- 
£* শকুলের রথ বহন করিতে থাকিয়া আপনার পক্ষের দিকে দ্রুত আমিতে 
লাগিল ॥৭। 

ভরতনন্দন ! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ ক্রুদ্ধ উত্তমৌজ।কে দুদ্ধম যুদ্ধের 
দেশে বহন করির। লইয়। চলিল ॥৮॥ * 

তিভিরিপক্ষীর ম্যায় নানাবর্ণ এবং বেগে বায়ুর তুল্য অশ্বগণ উল্তোলিতান্ 
মহদেবকে তুমূল যুদ্ধে লইয়া যাইতে লাগিল ॥৯॥ 

গজদন্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণগ্রীবালোমযুক্ত এবং বায়ুর তুল্য ভয়ঙ্করবেগ- 
শ!লী অশ্বগণ নরশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বহন করিতে থাকিল ॥১০। 

৪ 

চি 

সা 
ষ্ঠ 
স্পা 



১৮৬ মহাভারতে রে 

হেমোভমপ্রতিচ্ছন্নৈহযৈর্বাতসমৈর্জবে | 
অভ্যদ্রবন্ত সৈন্যানি সর্বাণ্যেব যুধিষ্ঠির ॥১১। 
রাজ্স্তরনন্তরো রাজ! পাঞ্চাল্যো দ্রুপদোহভবহ। 

জাতরূপময়চ্ছত্রঃ সর্বেস্তৈরভিরক্ষিতঃ ॥১১॥ 

ললামৈহরিভিযুক্তঃ সর্বশব্দক্ষমৈরুবি | 

রাচ্জাং মাধ্যে মহেষ।সঃ শান্তভীরভ্যবর্তত | 

ত" বিরাটো হন্বয় চ্ছাপ্রং সহ সবৈর্মহারখৈ? ॥১৩| 

কেকরাশ্চ শিখন্তী চ ধৃন্টকেতৃস্াথেব চ। 
স্বৈঃ ম্বৈঃ সৈন্যে; পরিবৃতা মতস্তারাজানমন্য়ুঃ ॥১৪॥ 

তন্ত পাটলিপুষ্প।ণাং সমবর্ণা হযোভমাঃ। 

বহমান। ব্যর(জন্ত মৎল্তান্তা মিত্রঘাতিনঃ ॥১৫॥ 

ভ্রিদ্রীসমবণীন্ত জবন। হেমমালিন? | 

পুত্রঃ টি [জন্য সত্বরং সমুদাবহন্ ॥১৬| 

ভেমেতি । ভেমভিঃ ন্বণৈ: উম প্রতিচ্ছন্ৈর ভীবভষিতৈত | অভি লক্গটাক্তা ॥১ 

রাজ্ঞ ইতি । জাতব্বপমন* স্বণমন* নং যশ সং) তৈ সোন্যৈশ্) |১১। 

ললামৈরিতি | ললামৈ্র৪মৈ৭ ভরিভিরক্ৈ: | শাগভীগিউযঃ| যটপাদোহয়ং শ্লোক, 
কেকণ। ইতি | মইঙ্ারালানমিতি গবগ্তমশিতাম্” ইতি হাধাদদন্থহাভাবঃ 1১৯] 

তমিতি | ও" মনশ্াবাজমেব | মহশ্থাস্ত মশার জন্য ॥১৫| 

স্রন্দর স্বর্ণভৃবণে ভূঘিত এবং বেগে বায়ুর তুল্য অশ্বগণে আরোহণ কল্যি 

সমস্ত সৈন্য যুধিচিরের সকল দিকে চলিতে লাগিল ॥১১। 

পা্চালরাজ দ্রপদ ম্ব্ণময় ছাত্রে আবৃত এবং সমস্ত সৈহ্যে রঙ্ষিত হই 

যুধিষ্টিরের পশ্চাতে চলালেন ॥১১। 

যুদ্ধে যাহারা সবপ্রকার শব্দ সহা করিতে পারিত এবং অশ্বগণের মদদে 

উত্তম ছিল, সেই অশ্বস্ধালিত রথে আরোহণ করিয়। মহাধন্দ্ধর ও নিভয় 

দ্রুপদরাজ। আন্বান্য রাজাদের মধো রহিলেন এবং সমস্ত মহারথের সহিত 

মিলিত হইয়। বিরাটরাজ। দ্রপদরাজার পিছনে যাইতে লাগিলেন ॥১৩॥ 

কেকয়গণ, শিখপ্ডা ও ধুষ্টকেত আপন আপন সৈন্যে পরিবেষ্টিত হ 

বিরাটরাক্তার পিছনে চলিলেন ॥১৩॥ 

শত্রহন্ক। বিরাটের অশ্ব গুলি পাটলিপুষ্পের ন্যায় শ্বেতরক্তবর্ণ ছিল, তাহ 

বিরাটকে বহন করিতে থাকিয়া শোভা পাইতে থাকিল ॥১৫।॥ 

না 
৫. 

তি 6৫ 

নে 

(১২).**জাতিরূপমশৈশ্ছত্র-তপি বা, জাতবপমঘশ্ছন্নটব | (5৫) ণঅমিত্রকফিণঃ ৫ 
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ইন্দ্রগোপকবণৈ্ত ভ্রাতরঃ পঞ্চ কেকযাঃ। 
জাতরূপসমাতাসাঃ সর্বে লোহিতকধবজা? ॥১৭| 
তে হেমমালিনঃ শুরা? সর্বে যুদ্ধবিশারদা? | 

বর্ধন্ত ইব জীমৃতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত দংশিতাঃ ॥১ | 
আমপাত্রনিকাশাস্ত পা দণ। | 
দতাস্তন্বুরুণা দিব্যা শিখগ্ডিনমুদাবহন্ ॥১১ 

তথ। দ্বাদশমাহআঃ পাঞ্চালানাং মহারগ | 

তেযান্ত ষট সহআণি নে শিখগ্ডিনমনতয়ঃ ॥২০। 
পুত্রন্ত শিশুপালস্য নরসিণ্হস্ত মারিষ ! | 
আবক্রীড়ন্তো বহন্তি ম্ম সারঙ্গশবল। হয়া? ॥২১। 
ধৃষ্টকেতুস্ত চেদীনাস্বধভো হতিবলোদিতঃ | 
কান্বোজৈ; শবলৈরশ্বৈরভ্যবর্তত ছুজয়? ॥১১। 

হঁদাতি। জবন। বেগবনুঃ। মদুদাবহন বখবভনেন।। এব সবন্ধ ॥১৬| 

ই | ইন্দ্রগোপকে। বন্বণ; কীট বিনেষঃ তদণৈরনবৈকঠ| ইতি নেম: 0১৭। 
হইতি।  ছীমৃত| মেঘাত দ'শিতাঃ কুতসন্নাত।; ॥১৮। 

মাহি | আমপাখনিকাশাঃ অপবমূন্মঘপা হরণ। অশ্ব: | তু গণ গপ্ধবেএ ॥১ন| 
৮৬1 থে মহারথাত অগযু' অগ্থগচ্ছন্ 0২০। 

এদমত। পুত্র ঘুষ্টকেতৃম্। সারদনবলাঃ সাবঙ্গাথামুগবন্নাবণাঃ0১১। 
হ'পজ্াবর্ণ। বেগবান ও স্বর্নালাভবিত অশগণ বিরাটরাজ।র পর পুত্রকে বেগে 

শন 
রর ক 

) 

২৭ পারতে লাগিল ॥১৬। 
£.71গ্তি ও রক্তর্থজ কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাত। ইন্দ্রগেপকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ- 

দ'5র-চালিত রথে চলিলেন ॥১৭| 
দণমালাধারী, বীর, যুদ্ধবিশ।রদ ও যুদ্ধসঙ্জায় সঙ্জিত সেই কেকয়ন্রাতারা 

রা তি মেঘের হ্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥১৮। 
পকি-ধন্ময়পাত্রজলাবর্ণ তুশ্বরুঞ্রদণ্ড দিবা জশ্বগণ অমিততেজা প্াল- 

রজপুন্র মা খণ্ডীকে বহন করিতে থাকিল ॥১৯॥ ৪ 
এব* পাঞ্চালসৈম্তগণের মধ্ো যে দ্বাদশ সহ মহারথ ছিলেন, উাহ[দের 

+॥ সহ মহারথ শিখন্তীর অন্তসরণ করিতে লাগিলেন ॥১০॥ 
নানশীয় রাজা! সারঙ্গের স্যায় বিচিত্রবর্ণ অশ্বগণ খেল| করতই যেন 

"এ শিশুপালের পুত্রকে বহন করিয়া লইয়। চলিল ॥১১। 
*"॥ অথ দ্বাদশ-. মহাবলাং.' পি। 



১৮-৮, 
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রহৎক্ষত্রস্ত কৈকেষ়ং স্বকুমারং হয়োভমাঠি। 
পলালধুমসন্কাশাঃ সৈন্ধবাঃ শীস্রমাবহন্ ॥২৩| 
রুন্নভ।গপ্রতিচ্ছ্নাঃ কৌশেয়সদৃশা হয়াঃ। 
্গমাবন্তোহবহন্ সংখ্যে সেনাবিন্দুমরিন্দমম্ ॥২৪। 
বুবানমবহন্ যুদ্ধে ক্রৌঞ্চবর্ণা হয়োভমাঃ। 
কাশ্যস্তাভিভূবঃ পুত্রং স্বকুমার মহারথম্ ॥২৫॥ 
ধতাস্ত প্রতিবিন্ধ্যঞ্চ কৃষ্ণগ্রীবা মনোজবাঃ। 

বস্তঃ প্রেম্করা রাজন! রাজপুত্রমুদাবহন্ ॥২৬॥ 
স্থতসোমন্ত ঘং সৌম্যং পার্থ পুত্রমজীজনৎ। 
মীষপুচ্পসবণাস্তমবহন্ বাজিনে! রণে ॥২৭॥ 

অথ বে।5সৌ পুত্র ইত্যাহ পৃষ্টেতি। অভিধলেনোপিত উন্নতঃ। এবলৈবিচিট, )১ 
বৃহদিতি। পপালধৃমসন্কাণ। নি্ষলধান্যকা গুদভনকালীনপৃমবণাত সৈদ্ধবাঃ গিন্বুদেশীদ ১. 
ধঝোতি। রুঝ/ভাগুপগ্রতিচ্ছননাঃ স্বণালস্কারাবৃতা, কৌশেরস্দণাঃ গীতবর্থাঃ ॥২৪। 
যুবাণনিভি। কাশ্ন্ত কাশীরাজস্ত, অভিভুবস্তদাখান্ত ॥২৫| 
শেত| ইতি ।  প্রতিবিন্ধ্যং ফ্রৌপগ্যাৎ যুধিষ্টিরাজজাতম্ | যন্ধঃ জারখেঃ 5৪ফও 

আজ্ঞাপীনাঃ ॥২৬ 

_ ছেদিদেশশ্রেষঠ, অত্যন্তবলগধিত ও ছুজয় ধৃষ্টকেত কাস্বোজদেশীর-বিচিত৫- 
ঘেটক-চালিত রথে আরোহণ করিয়া দ্রেণের দিকে চলিলেন ॥১১॥ 

ধানের শাড়ার ধূমের মত ধৃঅবর্ণ সিন্ধুদেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্বগণ কেকয়ছেশর 
কোমলাঙ্গ বৃহতক্ষত্রকে দ্রুত বহন করিতে লাগিল ॥১৩।॥ 

বর্ণালক্ক।রে আবৃত, কৌশেয়বস্থের স্থায় গাতবর্ণ ও সহিফুতাশালী অইদণ 
শর্রুদননকারী সেনা বিন্দুকে যুদ্ধে বহন করিয়। চলিল ॥১৪। 

ক্রৌঁঞ্চের (কোচবকের) তুল্যবর্ণ উত্তম অশ্বগণ যুব1, কোমলাপ্গ, অগ ৯ 

মহাঁরথ কাশীরাজ অভিষ্ঠুর পুত্রকে যুদ্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল ॥১% 
রাজী! শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণগ্রীব, মনের হ্যায় বেগবান্ এবং সারথির আজ্ঞাবহ 

অশ্বগণ যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিষ্বাকে লইয়া চলিল ॥১৬। 
ভীমসেন “নুতসোম-নামক যে শ্রুন্দর পুত্রটীকে উৎপাদন করিয়।ছিলেন, 

মায-(মাকলাই) পুষ্পের তুল্যবর্ণ অশ্বগণ উহাকে বহন করিতে লাগিল ॥১৭। 

(২৩) ইতঃ পরম্ "ল্িকাঙ্গাঃ পদ্মবর্ণ বাহিনিজাতা; স্বলঙ্গ হাঃ | শবং শিখপ্ডিনঃ পুন 
সত্রদেবখুদাবহন্ ॥ অঙ্াফ শ্লোকোশধিকঃ পি বাব অশ্মিননধার এব ্রাপুকত্বাং | 
'"সেনাবিন্বুৎ বরধ্বজম্--পি। 



পর্বণি একবিংশোহধ্যায়ঃ | ১৮৯ 

সহজসোমপ্রতিমে। বভুব পুরে কুরূণামুদয়েন্দুনানি | 
হন্সিন জাতঃ সোমসংক্রনদমধ্যে বন্মীভস্মীৎ সৃতমোমোহভবৎ সঃ ॥২৮॥ 

নাকুলিন্ত শতানীকং শালপুষ্পনিভ। হয়াঃ। 

তরুণাদিত্যসকঙ্কাশাঃ শ্লাঘনীয়মুদাবহন্ ॥২৯। 

কাঞ্চনাপিহিতৈর্যোতৈ মুরগ্রীবসমিভাঃ | 

দ্রোপদেয়ং নরব্যাঘুং শ্রতকম্মীণমাহবে ॥৩০। 
শুতকীভিং শ্রুতনিধিং জৌপদেয়ং হয়োভমাঃ | 
উহু? পার্থমমং যৃদ্ধে চাফপত্রনিভা হয়া; ॥৩১| 

য্মাহুরধ্যদ্ধগুণং কৃঞ্ণাৎ পার্ধাচ্চ সংঘুগে। 

অভিমন্তুং পিশঙ্গীস্তং কুমারমবহন্ রণে ॥৩২। 

্ততি। সৌম্য, আুশবম্, পাথে। ভীমসেনঃ|২৭| 

এএ তস্য সতনোমনামন্ধে কে। হেতুরিত্যাত সহজেতি | তশ্রিন্ প্রসিঙ্ধে। উপয়েদুনামি, 
₹৭1 পুরে, সোমসংকরনমন্যে সোমযাগদপো, যস্মাৎ জাতি, যন্মাচ্চ সহস্রসোমগ্রতিমে। 

; একতপ্যবান্ছিযুক্তে। বব; তক্মাথ য় ভীমপুহঃ ভতসোনস্তননাম। অভবহ ॥২৮| 

/ণশিমিতি। নাকুলিং ছৌপগ্াং নকুলাজ্ঞাতম্, শাণপুষ্ণনিভাঃ খেত; ॥২৯। 
নাঞ্চনেতি। কাঞ্চনাপিভিতৈ স্বণাবুতৈত যোক্তৈ মুখরজ্ঞতিি | আতকম্মাণমজ্ন- 

% ৭৩5] 

টি 

শহেতি। শ্রতকীং সহদেবপুত্রম। শতসেনেতান নামান্তরমূ। অতএবাধিপবৌক্ত- 

ন বিবেধঃ। শতশিধিত শাগজ্ঞানাশয়ম।  চাষপএনিতাঃ চামপ্গিপঙ্গতুল্যা 

৭ 1৩১| 

এহি। অনি অধিক অদ্ধপ্তণে। বন্য তম, পাথাদন্েনাং। পিশঙ্গাত পিপণাঃ 0৩২। 

“ঘ হেতু কৌরবগণের 'উদয়েন্দু-'ন।মক প্রসিদ্ধ নগরে সোমযাগের সময়ে 
এমেণ সেই পুত্রটা জন্মিয়াছিল এবং সহস্র সোমের (চন্দ্রের) তুল্য কান্তিমান্ 
১ £য়(ছিল, সেই হেতু তাহার নাম হইয়[ছিল-“লুতসোম? ॥১৮। 

শলপুপ্পের সায় শ্বেতরক্ত এবং নবোদিত সুধ্যের তুল্য উজ্জল আশ্বগণ 
“কুলের পুত্র শ্লাঘযগ্তণসম্পন্ন শতানীককে বহন্স করিতে লাগিল ॥২৯। 

দ্ণখ চিভ-মুখরজ্জযুক্ত এবং ময়রের গ্রীবার ম্ার় কৃষ্ণবর্ণ অশ্থগণ জৌপদীর 
গ5জ্ত অন্দ্রনপুত্র নরশ্রেষ্ট শুতকর্মাকে বহন করিয়া যুদ্ধে চলিল ॥৩০। 

চাষপক্ষীর পক্ষের ন্যয় মলিনবর্ণ অশ্বগণ দ্রৌপদীর গঞজাত সহদেবপুত্র 
এারজানী ও যুদ্ধে অজ্জীনের তুল্য শ্রতকীন্তিকে বহন করিতে থ।কিল ॥৩১। 

(১৯). আপিত্যতঞ্নপ্রগ্যাঃ "বব র|শি। 



১৯১০ মহাভারতে ও দ্োঁণ-- 

একক ধার্ভরাষ্ট্রে্যঃ পাগুবাঁন্ ঘঃ সমাশ্রিতঃ | 

তং রুহস্তো মহাকায়া যুধুতহ্থমবহন্ রণে ॥৩৩॥ 

পললকাগুবরান্ত বাদ্ধক্ষেমিং তরন্ষিনমৃ। 
উন্নঃ স্্তুমূলে বুদ্ধে হয়া হৃষ্টাঃ স্বলঙ্কতাঃ ॥৩৪॥ 
কুমারং শিতিপাদাস্ত রুক্সচিব্রেররশ্ছদৈঃ | 

সৌচিভিমবহন্ যুদ্ধে যন্ত প্রেধ্যকরা হয়া? ॥৩৫। 
রুঝসপুষ্ঠাবকীর্ণান্ত কৌশেযসদৃশা হয়াঃ। 
শুবণমালিনঃ ক্গান্তাঃ শ্রেণিমন্তমুদাবহন্ ॥৩৬। 
রুক্সমালাধরা? শুরা হেমপৃষ্ঠাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। 
কাশিরাজং নরশ্রেষ্ঠং শ্লাঘনীয়মুদাবহন্ ॥৩৭। 

এক ইতি। মহাকাথ। অশ্বাঃ, দূত” নাম ধৃতরাষ্টাদৈশ্গাগন্ডে জাত্ম্ ॥৩৩। 
পলালেতি। পল উস: শ্বেতপীতাঃ, তরম্থিনং বলবন্তুম্ ॥৩১। 

ক্মারমিতি। শিতিপাদ! শীলচবণাঃ | ঘন্থ প্রেয়করাঃ সারথেবাজ্ঞাবহাঃ ॥৩৫| 

রুল্সেতি। রুটোঃ ন্বর্ণ।লঙ্গাবৈঃ পুষ্ঠে অবকীর্ণা আবুতাঃ। ক্ষান্থাঃ সতি্ব: ॥৩৬| 

রূকোতি। শ্রাঘনীয, বানৈপুর্যাতিশঘাদিতি ভাবঃ ॥৩৭| 

যুদ্ধে কুচ এব; অঞ্জন অপেক্ষা ও ধাহার রিভিও অদ্ধীগুণ আর সেই কুমার 

অভিমন্ত্রাকে পিঙ্গলবণ অশ্বগণ যুদ্ধে বহন টি লইয়! চলিল ॥৬১। 
একমাত্র যিনি ধান্তরাষ্গণেব নিকট ভইতে যাইয়। পাগুবগণকে আশ্রয় 

করিয়।ছিলেন, সেই যুযুংশ্রকে বিশাল & বৃহতৎকায় অশ্বগণ বহন করিতে 

লা গিল ॥৩৩॥ 

ধানের নাড়ার স্যায় শ্বেতগীতবর্ণ, হষ্ট ও বিশেষভাবে অলম্কৃত অশ্বগণ 

বলবান্ বাদ্ধক্ষেমিকে অতিতুমূল যুদ্ধে লইয়া চলিল ॥৩8॥ 

কষ্ণচরণ, স্ব্থথচিতবক্ষে ভূষণঘুক্ত এবং সারথির আজ্ঞাবহ অশ্বগণ কুমার 
সৌচিন্তিকে যুদ্ধে বহন করিয়। যাইতে থ।কিল ॥৩৫। 

পৃষ্ঠে স্র্ণালঙ্কাবে অলঙ্কত, স্ব্ণমালাধারী, সহিষু ও কৌশেয়বস্তের স্তর 
গীতবণ অশ্বগণ শ্রেণিমানকে বহন করিতে লাগিল ॥৩৬ 

ন্ববরণমালাযুক্ত, শক্তিশালী, পৃষ্ঠে সুবণভূষিত ও সমস্ত/লঙ্কারে অলগ্ত 
অশ্বগণ নরশ্রেষ্ঠ ও গ্লাঘাগুণসম্পন্ন কাশীরাজকে বহন করিয়া লইয়া চলিল ॥৩৭। 

(৩৫)'--যন্ঃ প্রেয়াকপা হয়াঃবা ব। 
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অস্ত্রাণাঞ্চ ধনুর্বেবদে ব্রাঙ্গে বেদে চ পারগম্। 
তং সত্যবূতিমায়ান্তমরুণাঃ সমুদাবহন্ ॥৩৮। 

যুক্তেঃ পরমকান্বে জৈর্জবনৈহেমম 1লিভি; | 
ভীষয়ন্তে দ্বিষৎসৈন্যং ঘমবৈশ্রবণোপমা? ॥৩১। 

প্রতদ্রকান্ত কান্বোজাঃ ষট্সহক্রা গ্যুদাযুধাঃ | 
নানাবর্পৈহয়েঃ শ্রেষ্ঠৈহ্েমবর্ণরথধ্বজা? ॥৪০। 
শরব্রাতৈবিধুন্বন্তঃ শজন্ বিততকা ্ম্রকাঃ। 
সমানম্ত্যুবো ভূত। ধৃক্টছ্যু্গং সমন্বয়ুঃ ॥9১॥ (বিশেষকম্) 
বভগকৌশেয়বর্ণীন্ত শ্তবর্ণবরমালিনঃ | 
উহ্ুরপ্লানমনসশ্চেকিতানং হয়ো ভমা; ॥৪২। 

ইন্দ্রায়ুধসবর্ণৈস্ত কুন্তিভোজে। হয়োভমৈ; | 
আঁয়াৎ সদশ্বৈঃ পূরুজিন্মীতুলঃ সব্যনাচিন? ॥৪৩॥ 

অদ্থাবামিতি | অস্মাণামপর গ্রন্থে । ব্রাঙ্গে ব্র্গস্দন্ধিনি বেদে উপনিদদি ॥৩৮| 

ঘুক্তিরিতি । জবনৈর্বেগব্তিঃ | বৈশ্রবণ; কুবেরঃ | ভেম্বশী বথদ্নজ। যেমা তে। 
“নান ব্রাতৈঃ সমৃহৈ, বিপুন্ৃম্তঃ কম্পযন্থঃ। সমানো মুভাযু্ছে মুতাবুদিযেঘাত তে ॥৩৪-৪১॥ 

বশ্রিতি। বক্রকৌশোধবর্ণা পিঙ্গপীতাঃ। অসাশননস উত্ফলিগাঃ 0৭১। 

ঈন্দেতি | ইন্দ্াধুধসবর্ণৈঃ নীলপীতাকণৈও কুন্তিভোজস্বদ্ংশীয়াঃ ॥৪৩| 

রন্মাসন্বন্ধী বেদ (উপনিষদ), ধন্তবেদ ও অআস্কসন্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থে পারদর্শী 

সহাপুতিকে অরুণবর্ণ আশ্বের। বহন করিতে থাকিল ॥৩৮। 

বম ও কুবেরের তুল্য শক্তিশালী ষট্সহক্রসংখাক গ্রভদ্রক ও কান্বোজদেশীয় 
মগজ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া, বেগবান্, স্বর্ণ মালাধারী ও যুদ্ধে উপযুক্ত অশ্বগণ- 
দার শক্রসৈন্যের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া, শ্রেঙ্ট ও নানাবণযুক্ত-ঘোটক-চালিত 

পথে আরোহণ করিয়া, স্বণ্ণবণ রথব্বজ ভুলিয়! দিয়।, কাম্মকবিস্তারপুববক 
শরসমৃহদ্বার শত্রদিগকে বিচলিত করিয়া এবং জীবন এ মৃত্তাকে সমান ভাবিয়। 
ধ্ঠছায়ের আন্তসরণ করিতে লাগিলেন ॥১৯--৪১। 

উত্তমন্ব্ণ মালাধারী এবং পিঙ্গলবণ্ণ ওঞ্গীতবর্ঁণ উত্তম অশ্বগণ প্রফুল্লচিনতে 
চিকিতানকে বহন করিতে লাগিল ॥৪১॥ 

(৩০), 'সমুপাবহন্নি। ইভ পরমূ এ; স. পাঞালসেনানীর্োণমনঘবন্হ। 
পাধাবতসবণান্ত ধষ্টছায়মুদাবহন্ ॥  তমন্ঘাৎ সতাধূতি; সৌচিন্তিঘু দ্বদুশ্মাদু | শ্রেণিম!ন্ 

*হদানশ্চ পুত্রঃ কাশ্তস্ত চাভিভূঃ | ইতি শ্লোকদয়নপধিকং ব। বর নি ঈপগ্রৃষ্টছায়বতন5 

পৃবমেবোক্ুত্বাৎ বস্থদানস্য চ পৃবং দ্রোণেন হতত্বাহ। 



১৯২ মহাভারতে দ্রোণ- 

অন্তরীক্ষনবর্ণাস্ত তাঁরকাচিত্রিতা ইব। 
রাজানং রোচমানং তে হয়াঃ সংখ্যে সমাবহন্ ॥8৪॥ 

করুরাঃ শিতিপাদাস্ত স্বর্জীলপরিচ্ছদাঃ | 
জারাসন্ধিং হয়াঃ অেষ্ঠাঃ সহদেবমুদাবহন্ ॥৪৫॥ 
তে তু পুর্রনালম্ত সমবর্ণা হয়োভিমাঃ। 
জবে শ্যেনসমাশ্চিত্রাঃ স্থদামানমুদাবহন্ ॥৪৬॥ 
শশলোহিতবর্ণাস্ত পারো দ্গতরাজয়ঃ। 
পাঞ্চাল্যং গোঁপতেঃ পুত্রং মিংহসেনমুদাবহন্ ॥৪৭॥ 
পাঞ্চালানাং নরব্যাত্রো যঃ খ্যাতো৷ জনমেজয়? | 
তস্ত সর্ধপপুষ্পাণাং তুল্যবর্ণা হয়ো ভমা? ॥৪৮। 
মাধবণীস্ত জবন! বৃহন্তে। হেমমালিনঃ | 
দগিপৃষ্ঠাশ্চিত্রমুখাঃ পা্শল্যমবহন্ দ্রুতঘ্ ॥৪৯। 

অস্থরীক্ষেতি। অন্থরীক্ষপবণ। নীলবর্াঃ। বোচমানং নাম 155| 

কবুর| ইতি। কবুরা বিচি শিতিপাদাঃ কুষঠরনা; | জারাসদ্ধিং জনীসন্ধপূ ঘ্রম 1. 

তইতি। পুঙ্গবনালল্গ পন্নদগুশ্ত, সনবর্ম। হরিদণাঃ | স্থদামাণত নাম 09৬| 
এশেতি। এনে। মুগবিনেষণ পাঙর| উদগত| রান্গখে। বোমশ্রেদে। যেসাং ভে ১ 

পাঞ্চালানামিতি। তুপাবপা; পাতবর্ণ হধোন্তমাস্তদানীমাসন্ ॥৪৮| 

মাষেতি। মামবণ। হবিদ্ব্ণা» আবণ| বেগবন্থ;। পালা, কঞ্চিদ্বীরম্ ॥৭৯॥ 

. অজ্র্নের মাতল কুন্তিভে [জবংশীয় পুরুজিং ইন্দ্রধন্তর ন্যায় নানাবণ-ঘোটক 

যুক্ত রথে আগমন করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥ 

আকাশের ন্যায় নীলবণ” এবং নক্ষত্রচিত্রিতের ন্যায় বিচিত্র প্রসিদ্ধ আগ্ু॥, 

রোচমান রাজাকে যুদ্ধে লইয়! চলিল ॥৭৪| 

বিচিত্রবণ, কৃষ্চরণ ও স্বণজালে অলঙ্কৃত উত্তম অশ্রগণ জরাসন্ধের পঃ 

সহদেবকে বহন করিতে থাকিল ॥3৫॥ 

পদ্মনালের হ্যায় হরিদ্ণ এবং বেগে শ্যেনপক্ষীর তুল্য বিচিত্র উত্তম অশ্বগ4 
সদামাকে যুদ্ধে লইয়৷ চলিল 0৪৬ 

শশহরিণের স্যায় রক্তবর্ণ এবং পাঞ$ুরবণ গ্রীবারোমযুক্ত অশ্ব সকল পাচা 

দেশীয় গেপতির পুত্র সিংহসেনকে বহন করিতে লাগিল ॥3৭॥ 

যিনি পাঞ্চালদেশীয় বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ট এবং 'জনমেজয়-নামে বিখা, 

তাহার উত্তম অশ্বগুলি সধপপুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ ছিল ॥৪৮।॥ 

(৪৬) যে তু পু্ষরনালন্ত...বাবরানি। 
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শুরাশ্চ ভদ্রকাশ্চৈব শরকাগুনিভ। হয়া । 
পদ্মকিপ্তীক্কবর্ণীভা দণ্ুধারমুদাবহন্ ॥৫০। 

রাসভারুণবর্ণাভাঁঃ পৃষ্ঠতো মুষিকপ্রভাঃ | 
বনন্ত ইব সং্যভা! ব্যাস্রদভমুদাবহন্ ॥৫১॥ 

হরয়ঃ কালকাশ্চিত্রাশ্চিত্রমাল্যবিভূষিতাঁঃ | 
স্বধন্বানং নরব্যাপ্রং পাঞ্চাল্যং সমুদাবহন্ ॥৫১। 

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শা ইন্দ্রগোপকসন্নিভাঃ | 
কারে চিত্রান্তরাশ্চিত্রাশ্চিত্রায়ুধমুদাবহন্ ॥৫৩। 

বিভ্রতো হেমমালাস্ত চক্রবাঁকোদরা হয়াঃ। 

কোশলাধিপতেঃ পুত্র স্ক্ষত্রং বাজিনোহবহন্ ॥৫৪॥ 

শবলান্ত বৃহন্তোহশ্রা দান্ত। জানব নদঅ্রজঃ| 

যুদ্ধে সত্যপনতিং ক্ষেমিমবহন্ প্রাংশবঃ শুভাঃ ॥৫৫॥ 
১তি| ভদ্রকা উত্তমাঃ। শরকা গুপদ্মকিপ্রককয়োঃ সমানবর্ণ হঘুনেরম্ 0৫০| 

তি। রাসভশ্ত গদ্দভন্তেব অরুমবণ। অব্যক্রধুলরবণা আভ।| ঘযেষা” জে, "অরুণে। 

£ণ।দপাগেহকে” ইত্যাদি মেদিনী | সংঘভ। দ্রতগমনায় যত্্বন্তঃ ॥৫১| 

হবন ইতি । হরযোভশ, কালকাস্থদেশীয়াঃ, চিত্র। বিচিত্রার্থাঃ ॥৫১| 

ইন্দেভি | উন্গগোপকো রন্ষবর্ণকীটবিনশেষং তত্সনিভাঃ ৫৩| 

বাজিনে। বলবে! হঘ়। ইতি ন পুনরুক্তিদোষত 0৫৪| 

াষদডাইয়ের হ্য।য় হরিদ্বন, বেগবন্, বিশালাকৃতি, স্বণমালাধারী, দির 

21 শুপপু? ও বিচিত্রমুখ অধ্গণ পাঞ্চাল্যকে দ্রুত লইয়। চলিল ॥৪৯। 

এবদগড ও পদ্মকেশরের ম্যায় শ্বেতপীতবর্ণ ও বলবান উত্তম আশ্রগণ দণ্ত- 
[নাকে বহন করিতে লাগিল ॥৫০।॥ 

অঙ্ক অঙ্গে গণ্দভের শ্থায় ধৃসরবর্ণ এবং পৃষ্ঠে মৃষিকের তুলা মলিনবর্ণ অশ্বগণ 

*গমান যন্বান্ হইব! লম্ষন করতই যেন ব্যান্দত্তকে লইয়া চলিল ॥৫১। 

মুচি ত্রবর্ণ ও বিচিত্রমাল্যে ভূষিত কালকদেশীয় অশ্বগণ পাঞ্চালদেশীয় নর- 
শেগ স্বধন্বাকে বহন করিয়! যাইতে থাকিল ॥৫১॥ 

ইন্দের বের ন্যায় দৃঢস্পর্শ, ইন্দ্রগোঁপের তুল্য রক্তবর্ণ এবং দেহে মধ্য 
মণ্যে বিচিত্রকান্তি বিচিত্র অশ্বগণ চিত্রাম়ুধকে বহন করিতে লাগিল ॥৫৩॥ 

ন্র্ণম।লা ধারী, চক্রবাকপক্গীর স্যায় মলিনোদর ও বলবান্ অশ্বরগণ কৌোশখল- 

বাজপুত্র সুক্ষত্রকে লইয়! চলিল ॥৫৪॥ 

(৫৩) “কর্কাশ্ডিত্রাস্তরাঃ...পি ব। 

৫ 

- - প্ 

টি 
র্ 
৫ 



একবর্ণেন সর্বেণ ধ্বজেন কবচেন চ। 
অশ্বৈশ্চ ধনুষা চৈব শুকৈঃ শুরো। ন্যবর্তত ॥৫৬| 
সমূদ্রসেনপুত্রস্ত সামুদ্রা রুদ্রতেজসম্ । 

অশীঃ শশাহকসদৃশাশ্চন্দ্রসেনমুদীবহন্ ॥৫৭| 

নীলোৎপলসবর্ণ/স্ত তপনীয়বিভূষিতাঁঃ | 
শৈব্যং চিত্ররথং সংখ্যে চিত্রমাল্যাহবহুন্ হয়া; ॥৫৮| 
কলা রপুষ্পবর্ণীন্ত শ্বেতলোহিতরাজয়? 

রথসেনং হয়শ্রেষ্ঠ৷ সমূহ দ্ছুন্মদম্ ॥৫৯। 
যন্ত সর্ববমনুযোভ্যঃ প্রাঃ শুরতরং নৃপম্। 
তং পটচ্চরহন্তারং শুকবর্ণীহবহৃন্ হয়া; ॥৬০॥ 

চি ুধং চিত্রমাল্য চিত্রবন্মায়ুধধ্বজম্ | 

উদ্ঃ কিংশুকপৃষ্পাণাং সমবর্ণা হয়োভমা? ॥৬১॥ 

শবণ। ইতি । এবলাশ্চিতাঃ। দাঃ শিক্ষিতাঃ। সত্যরতিং যখাথদৈষাম্ ॥৫৫| 

একেতি। একবণেন কেবলশঞরবণেন | তদিবুণোতি শুব্ৈবিতি | শুক্লো নাম ॥৫৩। 

সমুদ্রেতি। আমুদ্াঃ সমকণজাতাত রু্্জ শিবন্গেব হেলে যস্ত তম্ ॥৫৭| 

শীলেতি। তপনীঘ়" দ্বণম্। চি্রমালা|হবহন্মিতি বিসাঁলোপেহপি মন্দিরা্ঃ 1৫ 

কণাথেতি। শ্রেত। লোহিতাশ্চ বাজযো রোমশ্েরধো যেযা” তে 0৫৯) 

যমিতি। পটচ্চর।শ।; দঙ্গানা? তক্থাবমূ ॥১০। 

_. বিচিত্রবর্ণ, বিশালাকৃতি, সুশিক্ষিত, সব্ণালা ধারী, উচ্চ ও শুভলক্ষণযূ্ 

ঘোটকগণ ধৈধাশালী ক্ষেমিকে বহন করিতে থ।কিল ॥৫৫। 
শুরু যুদ্ধের দিকে ফিরিলেন , তাহার ব্বজ, কবচ, অশ্ব ও ধন্থু এ সমস্ত 

শুরুবর্ণ ছিল ॥৫৬। 

চান্দের হ্যায় শুশ্রর্ণ সমুদ্রতীরজাত ঘে।টকগণ রুদ্ডের স্যায় তেজন্বী সমু 
সেনপুত্র চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল ॥৫৭॥ 

নীলোৎপলের তুল্য নীলবর্ণ, স্বর্ণভূষণে ভূষিত এবং বিচিত্রমালাধারী অশ্বগ 
শিবিবংশীয় চিত্ররথকে যুদ্ধে লইয়া চলিল ॥৫৮| 

কলায়পুষ্পের স্থায় শ্বেতনীলবর্ণ এবং শ্বেতরক্তরোমযুক্ত উৎকৃষ্ট তুরঙ্গ সকল 
যুদ্ধছুদ্ধধ রথসেনকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে থাকিল ॥৫৯। 

সমস্ত লোক ধাহাকে সকল মানুষ হইতে প্রধান বীর বলে, দক্থ্যৃহস্ত 
রাজাকে শুকপক্ষীর স্ায় নীলবর্ণ ঘোটকগণ বহন করিতে লাগিল ॥৬০। 

(৫৯). যুদ্ছদষ্মদা.. পি. | ৮. 1৪ গল 



র্ববণি একবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৯৫ 

একবর্পেন সর্ধেণ ধ্বজেন কবচেন চ। 

ধনুষ! রথবাঁহৈশ্চ শীলৈননীলো হভ্যবর্ভত ॥৬২॥ 
নানারূপৈ রত্রচিত্রৈর্বরূখরথকাম্মকে2 | 
বাঁজিধ্বজপতাকাভিশ্চি্রৈশ্চিত্রোহভ্যবর্ভত ॥৬৩| 
ঘে তু পুক্ষরপণল্য তুল্যবণা হয়োভমাঃ| 

তে রোচমানস্ত হৃতং হেমবণমুদাবহন্ ॥৬৪॥ 

যোঁবাশ্চ ভদ্রকারাশ্চ শরদ গাঁনুদ ওয়? 

শ্বেতাগ্ডাঃ কুকটাগডভা [ভা দণডকেডুং হয়াহবহন্ ॥৬৫| 

কেশবেন হতে মংখ্যে পিতর্্যথ নরাধিপে | 

ভিন্নে কপাটে পাপ্তান।ং বিদ্রতভেঘ চ বন্ধু ॥৬৬| 

ভাঙ্গা দবাপ্য চাক্সাটি দ্রোখাড্ামাৎ কুপারণ। 

অস্ত্রৈঃ সনস্থং সংপ্রাপ্য রুক্সিকণীজ্জন |৬৭॥ 

চন্েতি। চিত্রযুং সাম | উদ রখবহনেগে|১ব৭ু১ 0৯১। 

একেতি। বখবাহৈরশৈত নানৈনীলবরশৈত নীলে। নাম বাদ! ॥৬২| 

শানেতি। বরথে। রখগুপিরাবরণচ্ম | চিনৈঃ সবৈত চিছো। নম বীবঃ 05৩ 

॥ইতি। এুদ্দবপনন্ত পঞ্পত্র্গ । ভেখব্ণ, নাম বাসম্ ॥৬৯। 

চঘণ। ভতি। খুধান্থ ইতি ঘোব। মুদ্ধযোগা। ভরত খুদ্ধে মর্ঘণ বণ্াতি ভকারাও 

“111; তদাথাতণানা, দা; কা] ইব পীত| অগধাষঃ পুঠব'শ| ০1 ০৩) নেতা হাত 

2 ভা; কুক্টটাগ্তবহ শুখবণ। হঘ15 দগুকেতুমবহন্ ৪৮৫। 

পল।শপুম্পের ভুলা রক্তবণ উত্তম অশ্বগণ বিচিএরমালাধারী এনং বিচিত্র 

4৮ বপ্থ ও ধ্বজসমন্দিত চিত্রামুধকে লইয়। চলিল ॥৬১।॥ 

নীলরাজা দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন; তাভ।র ধজ, কবচ, ধন্ত ও 

বটক এ সমস্তই নীলবর্ণ ছিল ॥৬১॥ 

মহাবীর চিত্র দ্রোণের উদ্দেশে চলিলেন | এ রথের আবরণ, রথ, ধনু, 

পটক, ধ্বজ ও পতাকা এ সমস্তই রে খচিত থাকায় নানারূপ ও বিচিত্র 

গ্ছি ॥৬৩। 

পদ্মুপত্রের তুল্য হরিদর্ণ উত্তম ঘোটকগণ রোচনানের পুত্র হেমবর্ণকে বহন 
নরিতে ল[গিল ॥৬৪॥ 

যুদ্ধযোগ্য, মঙ্গলজনক, শরদণ্ডের ন্যায় ঈষৎ গ্রাতবর্ণ মেরুদ গুযুক্ত, শুভ্মুক্ 
* কুকুটাণ্ডের ন্যায় শুত্রবর্ণ তুরঙ্গ সকল দণ্ডকেতুকে লইয়। চলিল ॥৬৫॥ 

15৪) থে তু পুঙ্করবর্ণগ্য ' ব| শি। 



১৯৬ মহাঁভাঁর তৈ দ্রোএখ-- 

ইয়েষ দ্বারকাং হস্তং কৃৎম্নাং জেতুঞ্চ মেদিনীম্ । 

নিবারিতস্ততঃ প্রা্জৈঃ স্ুহ্দ্তিহিতকাম্যয়। ॥৬৮। 
বেরানুবন্থমুৎস্জ্য স্বরাজ্যমনুশাস্তি ঘঃ। 

স সাগরধ্বজ? পাপ্যশ্চক্দ্রশ্মিনিভৈহয়ৈঃ ॥৬৯। 
বৈদূর্যজালসংছনৈবীধ্যদ্রবিণমাশ্রিতঃ | 
দিব্যং বিস্ফীরয়ং্চাপং দ্রোণমভ্যদ্রবদ্ধলী ॥৭০॥ (কুলকছ্) 
আরকুটকবর্ণাশ্চ হয়া? পাপ্তানুযায়িনাম্। 
অবহন্ রথমুখ্যানামধুতানি চতুর্দশ ॥৭১॥ 

নানাবর্ণেন রূপে" নানাকৃতিমুখা হয়াঃ | 

রথচক্রধবজং বারং ঘটোৎকচমুদীবহন্ ॥৭২| 

কেশবেনেতি। কপাট দুগদ্বারশ্ব, বিঞ্ুতেমু পলামিতেধু । অচ্যতঃ রুস |  ছাতিন 

কুধ্চনগবীম্। বেবান্তবন্ধ' কুষ্ধেন সহ শঞ্তায়। অঙ্টবৃন্তিম।  পাপ্ান্তদেশাদে। রও 

বৈদুধ্যাণা” ম্ণান।ং জালেন সংছন্লৈরাবৃতৈত, বীঘাররবিণণ শক্তিধনমূ ॥৬৬--৭| 

আরেতি। আরকুটবণাঃ পিন্লবণাঃ। রখমুখ্যানাত রথ্রেছানাম্ 0৭১| 

ছুর্গবারের কপাট ভগ্ন হইলে, পাগ্ডাগণের বন্ধুর! পলাইয়া "গিলে এত 
কৃষ্ণ যুদ্ধে পিতা পাগ্াারাজকে বধ করিলে, যিনি ভীন্ম, দ্রোণ, পরশুরাম ৭ 

কপের নিকট সব্বপ্রকার অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়া রুঝী, কর্ণ, অঙ্ট্ুপ ও কৃষেন 
সমান হইয়। দ্বারকানগরীর বিনাশ ও সমগ্র পুথিবীর জয় করিবার ৯৯ 

করেন; তাহার পর বুদ্ধিমান ও হিতৈষী বন্ধুর বারণ করায় কৃষ্ণের সত 

শত্রুতা ভাগ করিয়া আপন রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই বলবান পাঞ্চা।ছ 

সাগরধধজ নিজের শক্তি ও ধন লইয়া দিবা ধন বিশ্ষ।রিত করিয়। চন্দ্রকিবরের 

ন্যায় শুত্রবর্ণ এবং বৈদূধ্যমণিজালে আবৃত-ঘে।টকগণ-চালিত রথে দ্রোণেন 
দিকে ধাবিত হইলেন ॥৬৬--৭০। 

পিন্তলবর্ণ ঘেটকগণ পাগ্ডারাজার অনুগামী একলক্ষ চল্লিশ হাজার রথ বহন 

করিতে লাগিল ॥৭১॥ 

(৭১) আটরূধকধর্ণাভ। হয়াপি ব। ব, পাগ্রাভুযাফিন:. শি (৭২) ইত পরং নি 

যুযুতন্রঘোটকাদিবণনাস্মকং শ্রোকব্রয়মধিক' পি বা বনি, অশ্মিন্ধ্যাঘ এব পর্ব তদুক 

তে চ যথ1- 

ভরতানাং সমেতানামুৎজকে। মতানি যঃ। গতে। যুবিষ্টিরং ভক্ত্যা তাক্ত। সর্ধনভীপ্গিতম্ 
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং বুহস্তং তং বরধ্বজম্। মহাসত্বা মহাকায়াঃ সৌবণে স্যন্দনে গ্রিতম্' 

হুবণবণ) ধন্জ্ঞমনী কঙ্ছং যুধিষ্টিরম। রাজশ্রেষ্ঠং হয়শরেষ্টাঃ সরবত; পৃষ্টতোহন্বযুঃ ॥ 



নি একবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ১৯৭ 

বর্ণেরুচ্চাবচৈরন্যৈঃ সদশ্বানীং প্রভদ্রকাঁঃ। 
্যবত্তন্ত যুদ্ধায় বহবো দেবরূপিণঃ ॥৭৩॥ 

তে ঘভ্তা ভীমমেনেন মহিতাঃ কাঞ্চনধ্বজঃ | 
পরত্যদৃশ্যান্ত রাজেন্দ্র! সেন্দ্রা ইব দিবৌকস? |৭$॥ 
অত্যরোচত তান্ সর্বান্ ধৃষ্টছ্যুন্ন; সমাগতান্। 
সর্ববাণ্যতীত্য সৈন্যানি ভারদ্বাজে ব্যরোচত ॥৭৫। 
অতাব শুশুভে তস্য ধ্বজঃ কষ্ণাজিনোভরঃ | 
কমগুলুর্মহারাজ | জাতরপময়? শুভঃ ॥৭৬॥ 

পবজন্ত ভীমসেনস্ বৈদূর্যযমণিলোচনস্ | 

ভ্রাজমানং মহাসিংহং রাঁজজ্তং দৃন্টবানহণ্ ॥৭৭| 

*.নেতি | বুথচঞত প্রজে ঘল্ত ভা রঘচঞাঙ্গিভপ্বজমিতাথ্ঃ 0৭২। 

এরিতি। উচ্চাবচৈনানাবিবৈত অন্যৈঃ সমুভৈরিতি শেখ ॥৭৩ 

| যুদ্ধাৰ বত্বন্থঃ| কাঞ্চনদবজা: স্বণথচিতধ্নজ।ঃ1৭9| 

125 খনি অতিকম্য। ভারদাদ; অন্মতপক্ষে ডোণঃ ॥৭৫| 

“হবেতি। ভস্ত ভারদ্বাজন্তা, প্রষাভিনম্ উত্তরদুপরিস্থং সম সঃ ॥৭৬| 

গমিতি। বেদদামণা শোচনে যন্ত তম্। মহাসিভং তদগ্িতম্ ॥৭৭| 

৪ 

শ!শবর্ণরূপযুক্ত এবং নানাকৃতিমুখসমঘিত তুরঙ্গ সকল বীর ঘটে।ংকচকে 

“8৯, টলিল ; তাহার ধবজে একটা রথচক্রের চিহ্ন ছিল ॥৭১॥ 

'দপরূপা বভতর 'প্রভদ্রকসৈন্য অন্য নানাবণ্ণের গন আরোহণ করিয়া 

7৮. এবার জন্য ফিরিল ॥৭৬॥ 

“1জশ্রে্ঠ! ইন্ছের সহিত দেবগণের ম্যায় ভীনসেনের সহিত সেই 
“|ন. ও ন্বরর্ধবজযুক্ত পাগুবযোদ্ধগণকে দেখ! যাইতে লাগিল ॥৭8॥ 

পাগুবপান্ষে ধৃষ্টদ্বায় সেই সমাগত সকল যোদ্ধাকে অতিক্রম করিয়া শোভা 
“175 লাগিলেন ; আর কৌরবপক্ষে দ্রেণ সমস্ত সৈ্ত লঙ্ঘন করিয়া প্রকাশ 

০ 

হতে থাকিলেন ॥৭৫॥ 

০ টি 

মহারাজ! তংকালে ধ্বজের উদ্দরে একখানি কষ্ণমুগের চম্ম এবং 

“্ণনর় শুভস্চক একটী কমগুলু থাকায় দ্রোণের সেই ধ্বজটা অত্যন্ত শোভা 

প1ঠতেছিল ॥৭৩| 

ভীমসেনের ধ্জের উপরে একটা উজ্জল মহাসিংহ ছিল; তাহার নয়ন 
£5টার স্থানে ছুইটা বৈদৃধ্যমণি জলিতেছিল__দেখিয়াছিল[ম 0৭৭ 



১৯৮ মহাভারতে দ্রোণ- 

ধ্বজন্ত কুরুরাজন্ত পাগুবন্ত মহৌজসঃ। 
দৃষ্টবানস্রি সৌবর্ণং সোমং গ্রহগণান্থিতম্ ॥৭৮॥ 
সুদঙ্গ৷ চীত্র বিপুলো দিব্য নন্দোপনন্দকৌ | 
যন্ত্রেণাহন্যমানো চ স্থুম্বনো হর্ষবর্ধনো ॥৭৯॥ 
শরভং পুষ্ঠসৌবর্ণং নকুলম্ত মহাধুজম্। 
অপশ্যাম রথেহত্যু গ্রং ং ভীবয়াণমবস্থিতঘ ॥৮০| 

সন্ত রাজতঃ শীমান্ ধুজে ঘণ্টাপতাকবান্। 
সহদেবস্ত ছুদ্ধর্ষো দ্বিফতাং শোকবদ্ধনঃ ॥৮১। 

পঞ্চানাং দ্রৌপদেরানাং প্রতিমা ধূজভূযণম্। 
ধম্ম-মীরুত-শক্রীণামশ্থিনোশ্চ মহাজনোঃ ॥৮২।॥ 

অভিমন্যো% কুম।রস্ত শাঙ্গ পঙ্গী হিরগ্রয়ঃ | 

রথে ধূজবরো রাজংস্তগুচামীকরোজ্জলঃ ॥৮৩॥ 

ধমিতি। খুরুবাজন্য যুণিঠিরস্তা পা তি বিশেষণা্। সোম চঙ্দচিঞ্জম্ ॥৭৮, 
মুদর্গাবিতি । নশ্দোপনন্দকো াম। আহন্যমানশৌ বামানৌ ॥৭৯| 
শরভমিতি | শবভম্ অষ্টচবণবৃইজ্ন্চিমম্। ভীষঘাণং ভয়ং জনযন্তুম্ 0৮০ 
হংস ইতি । বাজতে রা শমান্ সুন্দর: ॥৮১। 
পঞ্চানামিতি । মথাকনত পন্মস্ত এতিথ। গ্রতিখিষ্ধান্ত ধজভূষণখিত্যা ছ্াযেধম্ ॥৮১| 

অভীভি। ঠিরগাথঃ স্বণয্ | ভোগা তপুন্বর্ণেন উজ্জ্বল; ॥৮৩| 

মহাতেজা কুরুরাজ যুধিষ্িরের ধ্জটাকে শুবর্ণময় এবং গ্রহগণ।গি! 
চন্দ্রচিছিত দেখিয়।ছিল।ম ॥৭৮1 

তাহার সেই ধ্বজটার উপরে নন্দ ও উপনন্দক*নামে দিব্য বিশাল 

ছুইটা মুদঙ্গ ছিল; যন্্দ্ধার। আহত হইতে থাকায় সে দুইটা হইচু। 
আনন্দবদ্ধক সুন্দর শব্দ হইতেছিল ॥৭৯॥ 

নকুলের রথের বিশাল ধ্বজে একটা অতিভীষণ শরভ দেখিয়াছিলাম 
তাহার পুষ্ঠদেশ স্থবর্ণময় ছিল এবং সে ভয় উৎপাদন করিতেছিল ॥৮০। 

সহদেবের ধ্বাজে একট! রৌপ্যময়, উজ্জল, ঘণ্টা ও পতাকাযুক্ত, শক্রগণের 
শোকবদ্ধক ও ছুদ্ধষ হংসমুত্তি ছিল ॥৮১॥ 

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের পাঁচটা ধ্বজে যথাক্রমে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র এব. 

অশ্বিনীকুমারদয় এই পঞ্চ দেবতা র পাঁচখানি প্রতিম! ভূষণ ছিল ॥৮২॥ 

(৮০):ভীষণং সমবস্থিতম্বপি। (৮৩) ইতঃ পরং ুস্তকডেনেখের পাঠভেদা লক্ষন 



থে / / পর্ব্বণি দ্বাবিংশোৎধ্যায়ঃ | 

এতে চান্যে চ বহুবো ধুজা হেমবিভূষিতা | 
তত্রাদৃশ্যন্ত শুরাণাং দ্বিষতাং শোকবদ্ধনাঃ ॥৮৪॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোথপর্ব্বণি 
সংশগ্ুকবধে রথাদিচিহ্নকথনে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ং 
৪ ৮. 

১২৯ সা % 2 ০ ০ 

তল 5 

ধুতরাষ্ট উবাচ। 

ব্যথযেয়ুরিমে সেনাং দেবানামপি মগ্জয় ! | 

আহবে যে ন্যবর্তন্ত বকোদরমুখ। রথা? ॥১। 

উপসংহরন্ সংক্ষেপেণ সর্বং বণয়তি এত ইতি। ধ্বজ। দ্বয়োরেব পঞ্ষঘোঃ ॥৮৪॥ 

২.৫ মহীমহোপাধ্যায-ভারতাচাধ্য-শ্ীহরিদাসসিদ্ধা ্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিরচিতাাং মহা ভারত- 

টীকাবাং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দোণপর্বণি সংশপ্তকববে একবিশোহধ্যায়ঃ 1০ 

মার রাজা! কুমার অভিমন্ত্যুর রথের ধুজে উত্তপ্রন্বপোজ্জল ও স্বর্ণময় 

একটা শাঙ্গ পক্ষী প্রকাশ পাইতেছিল ॥৮৩। 

তৎকালে বীরগণের এই সকল এবং অন্যও বহুতর স্বর্ণভবিত ও শক্রগণের 
এাকবদ্ধক নানাবিধ ধজ দেখিয়াছিলাম ৮31 

1৮৪) অত টা শ্োকা অধিক এব বা বনি, ধৃতরাষ্েণ তেথামজিজ্ঞাসিতত্বাং। 
রা & 

:হ২বচস্গা রাজেন্দ্র! ধ্বজে গৃর্ধো ব্যরোচত। অশ্বাশ্চ কামগাস্তন্ত রাবণশ্ পুর| যথা ॥ 
*হএধ ধ্দিবাং ধম্মরাজে যুিষ্ঠিরে । বায়বাং ীমসেনল। ধঙ্গধিবামভন্্প ! ॥ 
হৈলোকারক্ষণার্থায় ব্রহ্ষণা শষ্টমায়ুপমূ। তদ্দিবামজরং চৈব ফাল্নার্থাধ বৈ ধর্ঠঃ | 
দেখব" নকুলায়াথ সহদেবায় চাঙ্বিজম। ঘটোত্কচায় পৌপপ্তং ধন্গদিবাং ভয়ানকম্। 
পেপ্মাগ্রেরকৌবেরং যাম্যং গিরিশমের চ।  পঞ্চানাহ জৌপদেয়ানাং ধনরত্থানি ভারত! ॥ 
২৮" ধন্র্ববরং শ্রেষ্ঠং লেভে যদ্রোহিনীস্থতঃ। ততঃ প্রদদৌ রামঃ সৌভদ্রায় মহাযসনে ॥ 
+“£ চান্তে চ বহবো! ধ্বজা হেমবিভষিতাঃ। তত্রাদৃ্ন্ত শুরাণাং দিযতাং শোকবর্ধনাঃ ॥ 
২" কইজসঙ্গাধমকাপুরুযসেবিনম্। দ্রোণানীকং মভারাজ। পটে চিত্রমিবাপিতম্॥ 
ই শমগোআণি বীরাণাং সংঘুগে তদা। দ্রোণমাদ্রবতাং রাজন! স্বদ্ধ'বর ইবাহবে ॥ 
*.. ' দ্বাবিংশোহধ্যায়? বং “ত্রয়োবিংশোহপ্যায়? বারা নি। (১) * বৃকোদরমুখা-নৃপাঃ__ 
বববানি। 



২০০ মহাভার তে দে ৭-_ 

সম্প্রযুভ্তঃ কিলৈবায়ং দিফৈর্ভবতি পুরুষঃ | 
তন্মিম্নেব চ সর্ববার্থাঃ প্রদৃশ্যান্তে পৃথখিধাঠ ॥২। 
দীর্ঘং বিপ্রোষিতঃ কালমরণ্যে জটিলোহজিনী | 
অজ্ঞাতশ্চৈব লোকম্ত বিজহার যুধিষ্ঠির? ॥৩। 
স এব মহতীং সেনাং সমাবর্তয়দাহবে | 
কিমন্যদ্দৈবসংযোগান্মম পুন্রস্ত চাঁভবৎ ॥8| 
যুক্ত এব হি ভাঁগ্যেন প্রবমুত্পদ্যতে নর? । 

স তথাকয্যতে তেন ন যথা স্বযমিচ্ছতি ॥৫॥ 

দ্যুতব্যসনমাসাদ্য ক্লেশিতে। হি যুধিষ্ঠির | 
স পুন্ভাগধেয়েন সহায়ানুপলববান্ ॥৬| 

বাথয়েযুবিতি । আহবে প্রনরোথেন সহ বু্ে বুকোদ্রদুখা ভীমসেনপ্রঠতয়ঃ 1১ 
সম্প্রেতি। দিষ্টেদেবৈঃ | সবাথাঃ সবে বিষম; সফলাঃ ॥১। 

দীর্ঘমিতি | বিপ্রোষিতে| বিশেষ প্রকরণ স্থিত | জটিল! জটাবান্, অিনী চন্মণার ও 
সইতি। সমাবভূদৎ সমগৃর্কাং | দৈবসঘোগাত ছুদৈবসন্দ্ধাৎ 85] 

যুক্ত ইতি । মুক্ত; প্রঘুকঃ। তেন ভাগোন ॥৫॥ 

দ্যুতেতি। দৃযতেন বাসন” বিপদ" সর্বনাশম্ | ভাগবেধেন ভাগোন ॥৬| 

তরাষ্্র বলিলেন--“সপ্ভয়। দ্রোণের সহিত পুনরায় টা করিবার চন 

ভীমসেন প্রভৃতি যে সকল রথী প্রতিনিবন্ত হইলেন, হহারা দেবগণের সৈশ্া৭ 

ব্যথিত করিতে পারেন ॥১। 

এই সকল মান্ষ দৈবপ্রযুক্ত হইয়াই জন্মিয়। থাকে এবং সেই দোতেই 

নানাবিধ সমস্ত বিষয়কে সকল হইতে দেখ। যায় ॥২।॥ 

দেখ, যুধিষির জট। ৪ যুগচম্ম ধারণ করিয়। দীর্ঘক।ল বনে বাস করিফ- 

ছিলেন এবং লোকের অজ্ঞ।তভবে বিরাটরাজ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন ॥৩| 

তিনিই আবার যুদ্ধের জন্য বিশাল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বা 

আমার পুত্রের ছুর্দবসংযেগ ব্যতীত ইহার অন্য কি কারণ বল! যাইছে 

পারে? ॥9॥ 

মানুষ নিশ্চয়ই ভাগ্যপ্রযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়; তা"র পর সে নিজে ঘা! 

ইচ্ছা না করে, ভাগা সেই দিকেই তাহাকে টানিয়। লইয়া যায় ॥৫॥ 

যুধিষ্ঠির দবাতক্রীড়ায় বিপদাপন্ন হইয়া কষ্ট পাইয়াছেন, আবার তিশিউ 

_ভাগোর বলে সহায় লাভ করিয়াছেন ৬ 

(৪)...মম পুত্র ভবায় চ-নি। (৫) ুক্তমেব হি ভাগ্যেন ..পি ব। 



পর্ণ বাবিং শোহ্ধ্যায়ঃ | ২০১ 

অদ্ধং মে কেকয়া লন্ধা? কাশিকাঁ; কোশলাশ্চ যে। 
চেদীনাধ্ণদ্ধমপরে মামেব সমুপাশ্রিতাঃ ॥৭। 

পৃথিবী ভূয়পী তাত! মম পার্থস্ত নো তথা। 
ইতি মামত্রবীৎ সূত ! মন্দো ছুর্য্যোধনঃ পুরা ॥৮| 
তন্ত সেনাসমৃহস্ মধ্যে দ্রোণঃ সুরক্ষিত; | 

নিহত? পার্ষতেনাজৌ কিমন্যপ্ভাগধেয়তঃ ॥৯॥ 

মধ্যে রাজ্ঞাং মহাবাহু* সদা যুদ্ধাভিনন্দিনমূ | 

সর্বান্পারগং ড্রোণং কথং মৃত্যুরূপেহিবান্ ॥১০॥ 

সমনুপ্রাপ্তকচ্ছেরহহং মোহং পরমমাগতঃ | 

তাক্সদোণো হতৌ শ্রুত্বা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥১১। 
ঘন্মা” ক্ষভাহব্রবীভাত ! প্রপশ্যন্ পূত্রগৃদ্ধিনঘ্। 

ছুর্ষেযাধনেন তৎ সর্বং প্রাপ্তং সুত! ময়! সহ ॥১১॥ 
এ্গসিতি | অন্ধ যখ। লাভথ। মে ময়া। অপরে বুষ্টকেতৃপ্রভৃতিভিনার 9 

'থাপবে ক্কেত্যাহ পৃথিবীতি ॥ ভয়ী বনুল।। পার্থন্ত যুৰিষ্টিরস্তা, শে! ন ॥৮। 

2151 পা তশ ধু ঈদামেন, আছে! [যুদ্ধে। ভাগধেয়তে। ভাগাহ ॥ন। 

5 ইতি | দ্ধাভিনশিনমেব নতুযুদ্দে বিষম | উপেষিবান্ প্রাপ্ূবান্ ॥১০| 

১নিতি।  সমন্কপ্রাপ্তরুক্ছএ অতীব প্রাপুকষ্ট: | উৎসে শক্লোমি ॥১১। 
পতি । তা বিছরঃ। পুত্রগৃদ্ধিণ পুহবংসল" বাংসলোন পুত্রাদীনমিতাথ; ॥১১। 

'শামি কেকয়, কাশী ও কোশলরাজোর অদ্ধ সৈন্য পাইয়াছি এব' চেদি- 

বাতচোর& অপর অদ্ধ সৈন্য আমাকেই আশ্রয় করিয়ছে ॥৭॥ 

পিন! পৃথিবীর বনুভাগইঈ আমার পক্ষে, কিন্তু যুধিষ্টিরের সেরূপ নহে? । 
মঞ্ঘয' মূর্খ ছুর্যোধন পুর্বে আমাকে এইরূপ বলিত ॥৮। 

দ্রোণ সেই সৈশ্যাসমূহের মধ্যে সুরক্ষিতই ছিলেন; তথাপি ধৃষ্টদায় যুদ্ধে 
তাহাকে বপ করিয়াছে। সুতরাং এটাকে ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলা যায় ॥৯। 

হায়! মহাবাহু, সব্বদ! যুদ্ধামোদী ও সব্বান্ত্রপারদর্শী দ্রোণকে কি করিয়া 
মৃত] আসিয়। রাজাদের মধ্যে গ্রহণ করিল ! ॥১০। 

আমি গুরুতর কষ্ট পাইয়ছি এবং আমার ঈ্লরীরণ মোহ উপস্থিত হইয়াছে। 

হানি ভীম্ম ও ড্রোণকে নিহত শুনিয়। আর জীবিত থাকিতে পারিভেছি না ॥১১। 
ংস সঞ্জয়! বিছুর আমাকে পুত্রবৎংসল দেখিয়। পূর্বে যাহা বলিয়া ছিলেন, 

ঢ-থাধন আমার সহিত সে সমস্তই পাইয়াছে ॥১২। 

1৭) অগ্য থে ..চেদরশ্চাপরে বঙ্গাঃ...পি বা ব। . 

৮২৬ 
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নৃশংসন্ত পরং তৎ স্তাত্যক্ত।! ভুর্য্যোধনং যদি । 

পুত্রশেষং চিকীর্ষেয়ং কৃৎসং ন মরণং ব্রজেৎ ॥১৩॥ 

যে! হি ধম্মং পরিত্যজ্য ভবত্যর্থপরো! নরঃ। 

সোহম্মীচ্চ হীয়তে লোকাৎ ক্ষুদ্রভাবঞ্চ গচ্ছতি ॥১৪॥ 
অগ্ চাপ্যস্ত রাষ্ট্রন্ত হতোৎসাহন্ত সঞ্ভয় !। 
আবশেষং ন পশ্ট(মি ককুদে স্বদিতে সতি ॥১৫॥ 

কথং স্তাদবশেষে! হি ধৃধ্যযোরভ্যতীতয়োঠ । 
যৌ নিত্যমুপজীবামঃ ক্ষমিণৌ পুরুষর্ষতৌ ॥১৬। 

ব্যক্তমেব চ মে শংস বথা যুদ্ধমবর্তত | 

কেহবুধ্যন্ কে ব্যপাকুর্বন্ কে ক্ষুদ্রাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াঁৎ ॥১৭। 

নুশ'সমিতি । প্রাণাত শেষমবশিঈপুহাণাৎ বক্ষণম্। চিকীধেদ করত মিচ্জেঘম্ 1521 

মইতি। অর্থপবঃ অথসাপন এব বা।পুতঃ | ভীঘ়তে ্রটাতি ॥১৭। 

অছোতি | ককদে প্রদানে ভীম্মে দোণে চ, মুদিতে নিততে 1১৫ 

কখমিতি। ধুবং রঙ্গ ভার বহত ইতি পুষ্ট ভীম্মাদোনৌ তযোঃ 1১৬| 
ব্ক্তমিতি। শংস ব্ূুভি। ব্যপান্থুর্বন্ বিপক্ষান্ শুবাবযন্, 'প্রাদবন্ পলায়ন্থ ॥১৭, 

শপ 

আমি যদি (বিছ্বরের উপদেশে) ছুয্োধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট 

পুত্রগণকে রক্ষা! করিবার ইচ্ছা করিতাম, তবে সেটা অত্যন্ত নৃশংসের কাযা 

হইত বটে, কিন্তু সকল পুত্রের মৃত্যু হইত না ॥১৩। 
যে লোক ধন্ম পরিত্যাগ করিয়। কেবল অর্থপরায়ণ হয়, সে লোব 

ইহলোক হইতে ভষ্ট হয় এবং ক্ষুদ্র তইয়া যায় ॥১৭। 

সঞ্জয়! রাজ্যের প্রধান দুঈ জন (ভীম্ম ও দ্রোণ) নিহত হওয়ায় সকলেবঠ 

উৎসাহ নষ্ট হইয়াছে । সুতরাং এখন এ রাজোর অবশেষ থাকিবে বলিয়া আগি 

দেখিতেছি ন! ॥১৫॥ 

আমরা যে ছুই জন ক্ষমাবান্ পুরুষশ্রেঈকে সব্বদা অবলম্বন করিত ম, 
সেই ধুরদ্ধর ছুই জনই চলিয়া গিয়াছেন। অতএব এখন কি করিয়া রাজোব 

অবশেষ থাকিবে ? ॥১৬।॥ 

(সে যাহা হউক,) সঞ্জয়! যে ভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল, কাহারা যুদ্ধ কব্যি- 

ছিল, কাহার বিপক্ষগণকে বারণ করিয়াছিল এবং কোন্ ক্ষুত্রেরাই বা ভে 

(১৩) নূনং সবপরং তঙ স্যাৎ-..পি, নুশংসন্ত পরং নস্যাৎ. বা, নৃশংসন্ধ পরং তাত!" (৭1 

(১৫)...কৃতোচ্ছেদস্য সঞ্জয় ।-""নি। 



পর্দ্দণি ভ্রয়োবিংশোহ্ধ্যায় | ২০৩ 

ধনগ্তয়ঞ্চ মে শংস যদ্যচ্চক্রে রথর্ষভঃ | 

তম্মাস্ডয়ং নো ভূয়িষ্ঠং ভ্রাতৃব্যাচ্চ বুকো দরাৎ ॥১৮। 
যথামীচ্চ নিরৃতেষু পাগুবেয়েষু সঞ্জয় ! | 

মম সৈন্যাবশেষস্ত সমনিপাত? স্থদারুণ? ॥১৯। 

কথঞ্চ বে মনস্তাত ! নিরুভেবভবতুদ] | 

মামকানাঞ্চ কে শুরা; কাঁস্তত্র সমবারযুন্ ॥২০। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

সংশগুকবধে ধৃতরাষ্রবাক্যে দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ & 
৬০ ০ 959 

ব্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
স্পাপিপপপশশশ | 7365] ০ .্প্ী এপি 

সঞ্জয় উবাচ। 
মহসৈরবমাসীন্নঃ সমিরতেু পাওুযু। 
দুষ্ট] দ্রোণং ছদ্যমানং তৈরাক্করমিবাম্দৈ? ॥১। 

“নফযগিতি | নঃ আক্মাকম্ ভাতবাৎ এতে) "জাতব্ো ভ্রাডজদিযৌ” ইত্যমবঃ ॥১৮। 
খেতি সৈশ্তাখবেমন্ত অবশিইসৈগ্ঠল, সন্পিপ1ত আক্রমণম্ ॥১৯। 
“শমিতি। কথ কীদৃশম্ত বে যুঙ্মাকম্। নিবৃন্তেমু পা গুবেধু ॥২০| 

£' ৫ এহামভোপাবা।র-ভার তাচান্া-শ্ীভরিদাসপিদ স্থবাগাণ উট্টাচাথাবিরচিতাযা: মুহা ভারত- 
টিকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যাধাৎ প্োণপবণি সংখপুকবষে দ্বাবিংশোহপ্যারুঃ 1০ 

“নধশ করিয়াছিল, এই সকল বিষয় তুমি আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া 
121 ১৭|। 

বিশ্রেষ্ঠ অঙ্জুন যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও আমার নিকট বল। 
149 সেই অজ্জুন ও চিরশক্র ভীম হইতেই আমাদের অধিক ভয় হয় ॥১৮। 

গার সঞ্জয়! পাগুবেরা ফিরিলে, আমার অবশিষ্ট সৈন্যের উপরে যেরূপ 
*' দারুণ আক্রমণ হইয়াছিল, (তাহাও বল)।১১৯। 

1২স! পাণগুবেরা প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তখন তোমাদের মন কিরূপ 
ঠযাছিল% এবং আমাদের কোন্ বীরেরা তখন কাহাদিগকে বারণ করিয়া- 
দলেন ? ॥২০॥ 

1২০)-*'কে কাংস্থত্র ্যবারয়ন্-__-ব| নি। * 1. ভরয়োবিখোধ্ধ্যায়? ব, «. চতু- 
৭ শহ্ধ্যার়ত বরা নি। 



২০৪ মহাভারতে দোঁণ 

তৈশ্চোদ্ধু তং রজস্তীব্রমবচক্রে চমুং তব । 

ততে। হতমমংস্তাম দ্রোণং ষ্টিপথে হতে ॥২। 
তাংস্ত শুরান্ মহেঘা সান্ ভ্ররং কম্ধা চিকীর্যতঃ | 

দৃক ছুর্য্যোধনন্ত পর স্বসৈন্যৎ সমচুচুদৎ ॥৩॥ 
বথাশক্তি বথোতৎসাহং বথাসত্বং নরাঁধিপাঃ ! | 

বারয়ধূং যথাধোগং পাণুবানামনীকিনীম্ ॥8| 
সাপ ততে। ছর্মধণে তীমমত্যগচ্ছৎ স্থতস্তব | 

আরাদ্দৃষ্টা কিরন্ বাণৈরিচ্ছন্ দ্রৌণস্ত জীবিতম্ ॥৫| 
তং বাণৈরবতস্তার জুদ্ধো ৃত্যুরিবাহবে | 
তঞ্চ ভীমোইতুদদ্বানৈস্তদ|সীত্ত,মুলং মহ ॥৬ 

মৃহপিতি। ভীরোভাবে। ভৈরব ভগ্মূ। ছগমানমঙ্খেরিতি শেখঃ ॥১। 

তেরিতি। উদ্ধ,তনুন্তোলিতম্, রঙছগে| পুলি অবচন্রে আবুতবহ |১। 

তাশিতি। মহেজাসান্ মহাধদ্ধরান্। সনচুচদং প্রেরিতবান ॥৩। 

কিমু্ডে কী যথেতি। ঘথালর যখাবাবসাধম্। যথাযোগত দখোপ1দষ্ ॥০ 
তত ইতি । আরাত সমীপে, “আরাদ্দুরসমীপরো ইতর 161 
তমিতি। ৩ ভীমম্, অবতস্তার দুর্ম্ণণ আচ্ছাদথামাস। তুমুল” ঘুদ্ধমূ ॥ 

সঞ্চয় বলিলেন_-মহারাজ ! পাগুবযোদ্ধার ফিরিয়া আসিলে এন ,দঘ 

যেমন শ্রধাকে আবৃত করে, সেইরূপ ভাহারা অস্বদ্ধাব। ফ্রোথকে আরিত 

করিলে, তাহ! দেখিয়। আমাদের গুরুতর ভয় হইল ॥১। 

উহাদের উত্তে/লিত শীত্র ধুলিজল আসিয়া আপনার সৈন্য আবুত কপ্যি। 

. ফেলিল; তখন দষ্টিপথ নষ্ট হওয়ায় আমরা দ্রোণকে নিহত বলিয়া চুন 

করিলাম ॥১। 

সেই বীর ও মহাঁধন্তদ্ধরগণকে নুশংস কাধা করিবার ইচ্ছ। করিতে দির! 

হুষ্যোধন সত্বর আপন সৈম্তগণকে প্রেরণ করিলেন_(বলিলেন-_) ॥৩॥ 

'রাজগণ ! আপনরা শক্তি, উৎসাহ, অধ্যবসায় ওউপায় অনুসারে প! পপ 

সৈম্যগণকে বারণ করুন? ॥8। 

তাহার পর আপনার পুত্র ছুর্মধণ ভীমকে নিকটে দেখিয়া দ্রোণের ভাবল 
চ্ছ|! করিয়! বাণক্ষেপ করিতে করিতে ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫॥ 

এবং ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় যুদ্ধে বাণদ্বারা ভীমকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। 
ক্রমে ভীমও বাণদ্বারা তাহাকে গীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন তুমুল 

গুরুতর যুদ্ধ হইাতে লাগিল ॥৬॥ 

ণ্ 
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ত ঈশ্বরসমাদিষটী? প্রাজ্ঞাঃ শুরা? প্রহারিণঃ | 

রাজ্যং স্ৃত্যুভয়ং ত্যন্ত? প্রত্যতিষ্ঠন্ পরান্ যুধি ॥৭| 
কৃতবন্মা শিনেঃ পৌত্রং দ্রোণং প্রেগ্নং বিশাংপতে !। 
পর্য্যবারয়দায়ান্তং শুরং সমরশোভিনম্ ॥৮॥ 

তং শৈনেয়? শরব্রাতৈঃ ভ্ুদ্ধঃ ক্ুদ্ধমবারয়ৎ। 
কৃতবন্ম। চ শৈনেয়ং মনো মভমিব দ্বিপম্ ॥৯| 

সৈন্ধবঃ ক্ষত্রধম্নাণমায়ান্তং নিশিতৈঃ শরৈঃ | 
উগ্রধন্বা মহেষ্বাসং যো দ্রোণাদবারয় ॥১০। 

ক্ত্রধশ্মা। সিদ্ধুপভেশ্ছিত্ব। কেতনকাম্মকে | 
ন[রাচৈর্দশভিঃ তুদ্ধঃ সর্বমন্বান্থতাড়য়ৎ ॥১১। 
অথান্যদ্ধনুরাঁদ।য় মৈন্ধবঃ কৃতহস্তবৎ | 

বিব্যাধ ক্ষত্রধম্মীণৎ রণে সর্বারসৈ? শরৈ? ॥১১। 

5 ণ1 মা 5 ইডি । ঈখবমমদেখখছরেণ জগতি কঙ্সাপি কাবাল্যাসন্থবাদিতি ভাব ॥৭| 

রুততি | শিনেঃ পৌহা সাতাকিমূ। প্রেপ * ফিঘাজুম্1৮। 
তমিডি। শৈনেধং সাতাকিত শ্রাশা বাত সমভেঃ।  দ্বিপৎ গম ॥৯| 

সৈদ্ধব ইতি। সৈন্ধবঃ সিক্ধুরাজো দয়দথং | মত্ত যুদ্ধে বহবান্ ॥১০। 
্এেতি। কেহনকান্মু কে ধ্বজধনুষী ॥১১। 

জি 

এথেতি। কুতহবহ শিক্ষিত এআজালিক ইব। সবাধসৈশো হমটন:0১২। 

£ঠ।রনিপুণ € বিচগ্গণ সেই কুকবীপের। ঈশরাদিষ্ট হইয়। রাজা ৪ মতাভয় 
»াগ করিয়। যুদ্ধে বিপক্ষগণের অভিমুখে রহিলেন ॥৭॥ 

শনাথ ! বীর ও সমরশোভী সাত্যকি দ্রোণের দিকে আমিতেছিলেন, 

“খন কৃতবম্ম। তাহাকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৮॥ 

ব্রদমে মন্ত হস্তী যেমন মন্ত হস্তীকে বারণ করে, সেইরূপ ভ্রুদ্ধ সাত্যকি ক্রুদ্ধ 

£তবম্মাকে এবং ক্রুদ্ধ কৃতবন্মা ভ্রুদ্ধ সাত্যকিকে বাণসমূহদ্ধারা বারণ করিতে 
লাগিলেন ॥৯॥ 

মহাধনুদ্ধর ক্ষত্রধন্মা দ্রেণের দিকে লাসিতেছিলেন, তখন ভয়ঙ্করধনুদ্ধর 

গয়দ্রথ যত্নবান হইয়া নিশিত শরসমূহদ্বারা ভাতাকে বারণ করিতে 

থ[কিলেন ॥১৭। 

ক্রমে ক্ষত্রধরশমা। ক্রুদ্ধ হইয়া জয়দ্রথের ধ্বজ ও ধনু ছেদন করিয়া দশটা 

শারাচদ্বার জয়দ্রথের সমস্ত মন্স্থানে তাড়ন করিলেন ॥১১॥ 

(১০) সৈম্ধবঃ ক্ষক্জবন্মাণম্...নি। 



২০৬ মহাভারতে দোণ 

যুুতস্্ং পাগুবার্থায় ঘতমানং মহারথম্। 

স্ববাহুতভ্রণতরং শুরং যো! দ্রোণাদবারযৎ ॥১৩। 
স্ববাহোঃ সধনুর্বাণাবন্ততঃ পরিঘোপমৌ । 
যুধুৎস্থঃ শিতগীতাভ্যাং ক্ষুরাভ্যামচ্ছিনভুজৌ ॥১৪। 
রাঁজানং পাগুবশ্রেষ্ঠং ধন্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরমৃ। 
বেলেব সাগর ক্ষুব্ং মদ্ররাট সমবারয়ৎ ॥১৫। 
ত" ধন্মরাঁজে। বহুভির্মশ্মভিছিরবাকিরৎ। 
মদ্রেশস্তং চতুঃষষ্ট্যা শরৈবিদ্ধাহনদদ্ভূশম্ ॥ ১৬ 
তস্য নানদতঃ কেতুমুচ্চকর্ত চ কান্মুকদূ। 
কুরাভ্যাং পাগুবে। জো্ঠস্তত উচ্চ ক্রুশুর্জন1: ॥১৭। 

মুদুৎন্মিতি। অবাহুপান্তর।ষ্১। অতএব যুদুংস্থগুদ্্াত।| যন্তে। যবান্ ॥১৩। 
স্থবাহোরিতি | অন্ততে। বাশান্ শিপতঃ | শিতও ধার: পীতঃ গ্রাকপীতরও গা ভাম্ 1১৭ 

রাজানমিতি । বেপ| তীরম্। সত্রাট শলাঃ ॥১৫। 

তমিতি । মম্মতিষ্িবাটৈঃ | অনদজ্ পিংহনাদমকবোহ ॥১৬| 

তঙ্গেতি | নানদতঃ পুনঃ পুনঃ সিপহনাদং কুবতঃ, উচ্চকন্জ চিচ্ছেদ ॥১৭| 

তাহার পর জয়দ্রথ শিক্ষিতহস্তের ন্যায় অন্য ধন্ু লইয়া বহুতর লৌহম 

বাণদ্ধার। ক্ষত্রধন্মাকে বিদ্ধ করিলেন ॥১১। 

বীর ও মহারথ ভ্রাতা যুযুংস্থ পাগুবগণের জন্য দ্রোণের দিকে যাইবাব 
চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ম্ববাহু&ও সযদ্ধে তাহাকে বারণ করিতে প্রন 
হইলেন ॥১৩। 

স্থবান্ু বাণক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় যুঘুংস্থ সুধার ও রক্তপার়ী 
ছুইট। ক্ষুরপ্রদ্ধারা পরিঘতুল্য ও ধনুবাণযুক্ত স্থুবাহুর বাহু ছুইখানা কটিয়া 
ফেলিলেন ॥১৪॥ 

পাগুবশ্রেন্ঠ ও ধন্মাস্া রাজা যুধিষ্ঠির আমিতেছিলেন, তখন তীর যেমন 
উদ্বেলিত সমূদ্রকে বারণ করে, সেইরূপ শল্য তাহাকে বারণ করিতে 
লাগিলেন ॥১৫॥ : 

ক্রমে যুধিষ্টির বহুতর মন্ত্রভেদী বাণদ্বারা৷ শল্যকে গীড়ন করিলেন, শল্যও 
চৌষট্িট! বাণদার। যুধিষ্টিরকে বিদ্ধ করিয়া বিশাল সিংহনাদ করিলেন ॥১৬। 

শল্য বার বার সিংহনাদ করিতে লাগিলে, ুখিষ্টির ছ্ইট! ু রপ্রদ্ারা 

তে ুবাহরভারত' শুরম্...নি। (১৭).. 'উচ্চকর্ত সকাম্মকমূ-. পি। 
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তথৈব রাজা বাহলীকো রাঁজানং দ্রুপদং শরৈঃ | 
আদ্রবন্তং সহাঁনীকঃ সহানীকং ন্যবারযৎ ॥১৮। 
তদ্যুদ্ধমভবদ্ঘোরং বৃদ্ধয়োঃ সহসেনয়ো। 

যথা মহাধুথপয়োদিপয়োঃ সংপ্রতিন্নয়ো ॥১৯॥ 
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যোৌ বিরাটং মৎস্থমাচ্ছতী্। 

সহসৈন্যো সহানীকং যথেন্দ্রাহী পুরা বলিম্ ॥২০। 
তছুৎপিঞ্জলকং বুদ্ধমাঁনীদ্েেবাস্্রোপমম্। 

মতস্যানাং কেকয়ৈঃ সার্ঘমভীতাশ্বরথদ্বিপম্ ॥২১। 
নাকুলিন্ত শতানীকং ভূতকম্মা স ভূপতিঃ | 

অস্তন্তমিযুজালানি যান্তং দ্রোণাদবারয়ৎ ॥২২॥ 

তথেতি। আদ্বন্থম অভিধাবন্তম্, সভানীকঃ সসৈন্বঃ, সহানীক" সসৈনাম্ 0১৮] 

তদিতি। সংপ্রভিনযোমপন্নাবিণোগজঘ়োর ॥১৯। 

বিন্দেতি। আবঙ্ছোো অবস্থিদেশীযৌ, মহস্তা' মুং্গাবাজম, আচ্ছতা* গ্রাভবতাম্ ॥১০। 

তদিতি। উৎপিঞ্জলকম্ অতীবাকুলমূ। কেকথৈঃ কুরুপশ্গীমৈ; ॥২১। 

নাকুলিমিতি। নাকুলিং নকুপপুত্রম্ ভৃতকম্মা নাম । অন্যন্য ক্ষিপন্থম্ ॥২১| 

শলোর ধ্বজ ও ধনু কাটিয়া ফেলিলেন। তখন তব্রতা লোকেরা উচ্চস্বরে 

কোলাহল করিয়া উঠিল ॥১৭॥ 

সেইরূপই দ্রপদরাজা সৈম্তগণের সহিত আসিতেছিলেন, এই অবস্থায় 
খহলীকরাজ! সৈশ্গণের সহিত মিলিত হইয়। বাণদ্বারা তাহাকে বারণ করিতে 
লাগিলেন ॥১৮। 

৩খন মদত্রাবী ছুইটা বিশাল হস্তভীর যেমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ সৈ্য- 
সম্মিলিত সেই বৃদ্ধ ছুই জনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে থাকিল ॥১৯॥ 

পুর্বকলে ইন্দ্র ও অগ্নি যেমন বলিকে গীড়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
মবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অন্ুবিন্দ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়! সৈন্যসমন্থিত 
মংস্যরাজ বিরাটকে গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥১০॥ 

তখন কুরুপক্ষীয় কেকয়গণের সহিত্ত পাণুবপক্ষীয় মংস্যদেশীয়গণের 
দেবাস্রযুদ্ধতুল্য অত্যন্ত সঙ্ধুল যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাহাতে কোন পক্ষেরই 
হস্তী, অশ্ব ও রথারোহীর। ভীত হন নাই ॥২১॥ 

_ নকুলের পুত্র শতানীক বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রোণের দিকে 
(২১) তত্বং পিঞ্ললকম্...পি বা। (২২). ভূতকন্ম। সমাহিত , পি, -ভৃতকর্ধা 

সহাপতিঃ..ব নি। 



২০৮ মহাভারতে দোঁণ-- 

ততে। নকুলদায় দস্ত্রিভি্লেঃ স্ব শিতৈঃ | 
চক্রে বিবাহুশিরমং ভূতকন্মীণমাহবে ॥২৩॥ 

হ্ুতসোমন্ত বিক্রীন্তমায়ান্তং তং শরৌঘিণযূ । 
দ্রোণায়াভিমুখং বীরং শানে! বাণৈরবারয়ৎ ॥২৪। 
অথ ভীমরথঃ শান্বমাশুগৈরায়সৈ? শিতৈঃ। 

ষড়ভিঃ সাশ্বণিয়ন্তারমনযদ্বমসাদনম্ ॥২৫।॥ 

শুতকম্মাণমায়ান্তং মযুরসদৃশৈহয়ৈ? | 

চৈত্রসেনির্মহারাজ ! তব পৌত্রমবারযুৎ ॥২৬| 
তৌ পৌজ্ তব ছুর্ধষৌ পরম্পরজয়ৈিণে। | 
পিতৃণ [মর্থসিদ্ধযর্থং চক্রতুবুদ্ধমুভমম্ ॥২৭॥ 

তত ইতি । নকুল দায়াদঃ পুহঃ॥ বিগতানি বাহ শিরশ্চ তানি যস্ত তম্ ॥২৩। 

স্বতেতি। স্ৃতপোম 'ভীমসেনপুত্রম্। শরৌঘিন বাণসযৃহবমিনম্ ॥২৪। 
অথেতি | পি ভনঙ্করবখারেহী সৃতসোম;। আঘটসালৌ হমটিযুঃ ॥২৫। 

শ্রতিতি। শতকম্মানমন্নাদদৌপগ্ঠ। জাতম্। টৈত্রসেনিন্থদা আ্মরচিত্রসেনপুজ 20১০ 
তাবিতি | পিভণা" পাগুবধাক্তরাষ্্রীণাম্, অর্থসিদ্ধার্থ, জয়পিষ্পন্তাথথম্ ॥২৭। 

যাইভেছিলেন, তখন প্রসিদ্ধ রাজ| ভতকন্খ। ইহাকে বারণ করিতে প্রন 
হইলেন ॥১১॥ 

তাহার পর শতানীক সুনিশিত তিনট। ভল্লদ্বার। যুদ্ধে উতকম্মার বাভযুগল 
ও মস্তক ছেদন করিয়। ফেলিলেন ॥২৩॥ 

বীর ও বিক্রমশ।লী স্তসোম বাণসমূহ বধণ করিতে করিতে দ্বোনেক 

অভিমুখে আসিতেছিলেন, শান্গ বাণদ্বার৷ তাহাকে বারণ করিতে ল(গিলেন ॥১৯) 

ক্রমে ভীষণরথারো হী স্ুতসোম লৌহময় ও স্ুধার ছয়টা বাণদ্বার। অশ্ব € 
সারথির সহিত শান্ধকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥২৫॥ 

মহারাজ! অক্জ্রনের পুত্র শ্রুতকম্মা ময়ূরতুল্য-ঘোটক-চাঁলিত রথে 

আসিতেছিলেন, তখন চিত্রসেনের পুত্র তাহাকে বারণ করিতে প্রনুত্ত 

হইলেন ॥২৬। , 
মহারাজ! আপনার সেই দুদ্ধর্য ছুই পৌত্র পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া 

_শিতৃগণের কাধ্যসিদ্ধির জন্ত উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৭ 

(২৪)-..বীরং বিবিংশতিরবারয়ং। সৃতসোমস্ সং ক্ুদধঃ স্বপিতবামজিঙ্ষীগ: | ও ডি 
শরৈবিদ্ধ] নীভ্যবর্তিত দংশিতঃ॥ পি বাব। (২৬): চিত্রসেনে! মহারাজ '...নি। ( 

পরম্পরবধৈষিণৌ-'ব। বরা নি। 
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তিষ্ন্তম গ্রতো৷ দৃষ্ট। প্রতিবিদ্ধাং তমাহবে | 
দৌপির্মানং পিতুঃ কুর্ববন্ মার্গণৈঃ সমবারয়ৎ ॥২৮। 
তং ক্রুদ্ধ প্রতিবিব্যাধ প্রতিবিদ্ধ্যঃ শিতৈঃ শরৈঃ। 
সিংহল [ঙ্গললক্ষ [ণং পিতুররে ব্যবস্থিতম্ ॥২৯॥ 
প্রবপন্নিব বীজানি বীজকালে কৃষীবল;। 
দ্ৌণায়নিদ্রোপিদেয়ং শরবর্ষেরবাকিরহ ॥৩০। 

আর্নিং শ্রস্তকীর্তিস্ত দ্রোপদেয়” মহারথম্। 

ণায়াভিমুখ যান্ত" দৌঃশানশিরবারয়ং ॥৩১| 

তস্য কৃষ্খনমঃ কাঞ্জিক্ত্রিভিভল্ৈঃ শংসিতৈঃ | 
ধনুধব জঞ্চ সৃতঞ্ ছিত্ত দ্রো নাস্তিক বৌ ॥৩১। 

ন্ত শুরতঘে। রাজন্ন ভয়োঃ সেনষে মিঃ 
তং পটচ্চরহন্ত।র” লক্ষ্মণ? সমবারযুৎ ॥৩৩। 

টিবি 

৮%মিভি। প্রতিবিদ্গাং তৌপগ্ঠা" মুণিষ্টিবাজ্জাতম্। ফৌনিরশ্বখান! 0২৮৪ 

হানতি | সিহলাছ,লং পক ৮ যন্ত তমশখামানম্, পিভদ্বোখস্ত ॥১৯। 

গ্ুতি | গ্রবপন সক ফরধীরলঃ কসকঃ| জৌবায়নিরশ্বখাম। ॥৩৭॥ 
জ্ঞানঘিতি আজ্জনিঘভিদনাম্, আতকীি পাংতকীঘিম্,। জৌপদেস মপহীপুএজাং 
অপি পুরম্। দৌঃশাসনিদু বাসনপুত্র॥৩১| 

হাতি । তি দৌশালন্ও কাছিঠ রুষন্যাজ্ছনশাপতামহিমন্টাঃ ॥৩১ 

দিকে প্রতিবিন্ধাকে সমরাঙ্গনে সম্মুখে থাকিতে দেখিয়। অশখামা পির 

সন রক্ষ। করিবার জন্ত বাণদ্বারা তাহাকে বারণ করিতে প্রবৃস্ত হঈলেন ॥১৮। 
হ. প্রতিবিদ্ধা সধার বাণসমৃহদ্বারা, পিতার জীবনরক্ষার জনা অবস্থিত 

সহলাঙ্গলব্ধজ ক্রুদ্ধ অশ্বথামাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥১৯॥ 

পরে, কূষক যেমন বীজবপনের সময়ে বীজ বধণ করে, সইরূপ অশ্বখাম। 
1গৰধশ করিয়। দ্রৌপদীনন্দন প্রতিবিদ্ধাকে আরত করিয়। ফেলিলেন ॥৩০। 

অন্যদিকে বিখাতকীন্তি, মহারথ ও দ্রৌপদীর পুত্রস্থনীয় অভিমন্া ্রোণের 

খে যাইতেছিলেন, এই সময়ে দুঃশাসনের পুত্র তাহাকে বারণ করিতে 

লন ॥৩১। 

তখন কৃষ্ণের তুলা মহাবীর অভিমন্যু নিশিত তিনটা ভল্পদ্বার। ঢুঃশাসন- 
“রী ধন্তু, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন করিয়া দ্রোণের নিকটে চলিয়। 

শলিশ ॥৩০০ | 
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২১০ মহাভারতে দরোঁণ-- 

স লক্ষণস্তেষমনং ছিন্তী লঞ্ম্ম চ ভাঁরত ! | 

লন্মবণে শরজালানি বিস্থজন্ বহ্বশোভত ॥৩৪॥ 

বিকর্ণস্ত মহা প্রাজ্জো বাঁজ্সেনিং শিখগ্িনয্ | 

পর্য্যবারয়দায়ান্তং যুবানং সমরে যুবা ॥৩৫॥ 

ততস্তমিধুজালেন যাজ্ঞসেনিঃ সমাবৃণোহ। 

বিধুর তদ্বাণজাঁলং বভৌ তব সুতো! বলী ॥৩৬| 
অঙ্গদোহভিমুখং বীরমুভমৌজসমাহবে | 
দ্রোণায়াভিমুখং বান্তং শরৌঘেণ ন্যবারযৎ ॥৩৭॥ 
স সন্প্রহারস্তমূলস্তয়োঃ পুরুষসিংহয়ো?। 

সৈনিকান।ঞ সর্বেযাং তয়োশ্চ শ্রীতিবদ্ধনঃ ॥৩৮॥ 

দুন্মুথন্ত মহেঘা সে বীরং পুরুজিতং বলী। 
দ্রোণায়াভিমুখং যান্ত" বৎসদ ভ্তৈরবারয়ৎ ॥৩৯॥ 

যূইতি। পটচ্চবতন্তার” দভাঘাতিশ। সাগরানুপরা দিম, লক্ষণে! ছুয্যোধনপুজঃ ॥৩৩। 

সইতি। ইঘসনং পভ লক্ষ পবঙ্চিঙ্গমূ। বহু সাতিশযম্ ॥৩৪। 

বিকর্ণ ইতি। যজ্ঞসেশস্তা দ্রুপরস্তা পুয ইতি মাজ্জসেশিপ্ম্ ॥৩৫। 

তত ইতি । ইধুজাপেন বাণসমতেন | বিপৃঘ নিবাষা ॥৩৬| 

অঙ্গদ ইতি । অঙ্গদো ধান্তরাত;। উত্তমৌজস” নাম ॥৩৭| 

সইতি। সম্প্রহ!রো যু্মূ। প্রীতিবদ্ধন আসীদিতি শেষ? |৩৮। 

রাজা! উভয় সৈন্যই যাহাকে প্রধান বীর বলিয়। মনে করিত, সেই দন্র।- 
হস্তা সামুদ্ররাজকে লক্ষ্মণ বারণ করিতে প্রবৃন্ত হইলেন ॥৩৩। 

ভরতনন্দন ! সামুদ্ররাজ লক্ষণের ধনু ও ধ্বজচিহ্ ছেদন করিয়া এ৭ 

লক্ষণের প্রতি বাণসমৃহ নিক্ষেগ করিতে থাকিয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে 
লাগিলেন ॥৩৭॥ 

দ্রপদরাজ।র পুত্র যুবা শিখণ্ডী আপিতেছিলেন, তখন মহা প্রাজ্ঞ যুব বিক্ণ 
যুদ্ধে তাহাকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩৫॥ 

তৎপরে শিখণ্তী বাণসমৃহদ্বারা বিকর্ণকে আবৃত করিলেন; তখন আপনাব 

পুত্র বলবান্ বিকর্ণ সেই বাগজাল নিবারণ করিয়া প্রকাশ পাইলেন ॥৩৬| 

বীর উত্তমৌজা যুদ্ধে দ্রোণের অভিমুখে যাইতেছিলেন ; সেই সময়ে অঙ্গদ ও 
অভিমুখে যাইয়া বাণসমূহদ্বারা তাহাকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥ 

ক্রমে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ছুই জনের সেই তুমুল যুদ্ধ সমস্ত সৈন্যের এবং 
তাহাদের 'প্রীতিবদ্ধন করিতে থাকিল ॥৩৮॥ 
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স ছুন্মুখং ভ্রবোর্মধ্যে নারাচেনাভ্যতাড়য়ৎ। 
তশ্ত তদ্ধি বভৌ বন্তং সন[লমিব পঙ্কজন্ ॥৪০। 
কর্ণস্ত কেকয়ান্ ভ্রাতৃন্ পঞ্চ লোহিতকধ্বজান্। 

দ্রোণায়াভিমুখং ঘাতান্ শরবর্ষেরবা রয় ॥8১॥ 
তে চৈনং ভূশসংক্রুদ্ধাঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্। 
সচ তাংশ্ছাদয়ামাস শরজালৈ? পুনঃ পুনঃ ॥১২॥ 
নৈব কর্ণো ন তে পঞ্চ দদৃর্ুর্বাণসণ্তাঃ | 

সাখসূৃতধ্বজরথাঃ পরস্পরশর।চিতাঃ ॥8৩| 
পুত্রাস্তে ছুরজয়শ্চৈব জয়শ্চ 8 | 
নীলকা শ্যজ্যৎসেনা শস্রয়সত্রীন্ প্রত্যবারয়ন্ ॥৪8॥ 

ছু ইতি । বংসদহ্থৈঃ গোবতসদম্থাকীবনখৈরানৈ। ॥৩৪। 

॥ ইতি) তন্য দুম্যুখ্ট। রাকা নাবাচনা দতুথাজাহ ॥৪০| 
+৭ইতি। লোহিতকধ্বজন্ রন্তধ্বজাণ। যাতান্ চপিতান ॥3১| 

ইতি । অবাক্তিন্ বাপিবন। সকণণ্ঠ 18২| 

এতি। কর্ণোন তান দশ | দ্দৃশ্তু; কণম্। পবস্পবশখনৈরাচিত। বাপাত 08৩ 

থা ইতি। কাঠ; কাশীবাছঃ। প্রতাবারঘন যথাঞমম্ 1১১। 

বার পুরজিৎ দ্রোণের দিকে গমন করিতেছিলেন ; তখন মহা ধন্সদ্ধর ও 
বান ছুম্মখ তাহাকে বৎসদস্্-(বাণবিশেষ) দ্বারা বারণ করালেন ॥৩৯। 

কমে পুরুজিং একট। নারাচদ্বার। ছুম্মুখের ভ্রমধ্যে তাড়ন রাজা তখন 

₹%; খেব সেই মুখখানি নালযুক্ত পদ্দের স্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৪০। 

রক্তধ্বজ কেকয়দেশীয় পঞ্চ জাতি দ্রে(ণের দিকে চলিয়।ছিলেন, এই সময়ে 

৭৭ বাণবধণ করিয়! তাহাদিগকে বারণ করিতে ল।গিলেন ॥4১॥ 

তখন উাহারাঁও অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণের উপরে বাণ বধণ করিতে 

থাকিলেন ; আবার কর্ণও বাঁণজালদ্বারা বারবার তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিতে 

ল!গিলেন ॥৪২॥ 

বাণে আবৃত এবং অশ্ব, সারথি, রথ ও ধব ব্যাপ্ু হইয়! যাওয়ায় তাহারা 

ইন পরস্পর দৃষ্টিগোচর হন নাই ॥৪৩| 
অন্যদিকে দুর্জয়, জয় ও বিজয় আপনার এই তিন পুত্র যথাক্রমে শীল, 

ব1শীরাজ ও জয়ৎসেনকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥88॥ 

1৪০ নারচেনাপ/পীচম...পি । (৪২)... ভখমন্ুপ্ঠাঃ." বা ব রা নি। 



মহাভারতে (1 ণ-- 

তদযুদ্ধমভবদঘোরমীক্ষিতৃত্রীতিবদ্ধনমূ । 
সিংহব্যাঘ্রতরক্ষণাং যথার্মমহিষর্ষভৈ? ॥৪8৫॥ 

রে তু ভ্রাতরৌ সাত্বতং যুধি | 
যাভিমুখং ঘান্তং শরৈস্থীক্ষেস্ততক্ষতুঃ ॥৪৬॥ 

তয়োন্তজ্য চ ৮ তামিবাভব। 

সিংহস্ত দ্বিপমুখ্যা  প্রভিনম্নাভ্যাঃ যথা বনে ॥১৭॥ 

বাদ্ক্ষেমিঞ্ বাঞ্চেযং কূপ? শার চার 

অন্ষুদ্রঃ কুদ্রকৈর্বাণৈঃ তুদ্ধরূপমবা রয়ৎ ॥৪৮। 

বৃধ্যান্তৌ কুপবাষ্েয়ৌ যেহপশ্যপশ্চিত্রযোধিনো | 

তে বুদ্ধাসভমনসে। নান্যাৎ বুবৃধিরে ক্রিয়।ন্ ॥৪১॥ 

ভিডি । ঈঙ্গিতাবে। দরষ্টারঃ | 

শেমিতি। সাহত সাতাকিম্। 

*বন্ষুবাদরবিশেষ এব) এশা ভ্পাকঃ 1১৫1 

[| ভিতঙ্গতুঃ পুশীচ্তুস্তা 

ভাখে!বিতি। 

্যাম সতুরিভাথ: 15 ৬ 

দিপনুখ্য। ভা" হঙিশ্রে্াভাম্, টি 1 মদআবিহ্যাম্ ॥১০। 

বার্দেতি। শারদৃতঃ শরদ্ধতঃ পু অক্ষুদে। মহান্ বীবহ হ্কুদরকৈস্থদাখ্ং 0৯৮। 

মধান্থাবিত্তি! খুদধামভমনসঞ্জদযুদ্ধদর্শননিবিষ্ঠচিভা চিরাস দিদি শঃ18১| 

তখন ভর্পক, মহিষ ও বুষের সহিত যথাত্র দিন সিংহ, ব্যান ও রক্ষণ 

(চিতাবাঘের) যেমন যুদ্ধ হয়, সেই রূপ তাহাদের সে যুদ্ধ দ্রষ্টাদের আনন্ধনদণ 

ভয়ঙ্করভাবে হইতে লাগিল ॥36॥ 

কি মমরাঙ্গনে দ্বোশের অভিমুখে য।87৬ছিঃলন, এই সমায়ে কখন ং 

ও বুহন্ক এই ছুই ভাত। হীক্ষ বাণদ্বারা তাহাকে ত [ডন করিতে থাকিলেন 05৬ 

তখন বনমধ্যে যেমন দুইট। মদআবী প্রধান হস্তীর সভিত সিংহের যুদ্ধ হয 

সেইরূপ ক্ষেসধুপ্তি ও বৃহন্থের সহিত সাতাকির সেই যুদ্ধ তি অদ্ভতভাবহ 
যেন হইতে লাগিল ॥৪৭। 

শরদানের পুত্র মহাবীর কৃপ সাধারণ বাণ ও ক্ষুদ্রকবাণদ্ারা বুষফ্িবশীন 

ত্রুদ্ধ বাদ্ধক্ষেমিকে বারণ করিতে গ্রবৃস্ত হইলেন ॥৭৮। 
হারা বিচিত্রযোধী যুধামান কপ ও বাদধীক্ষেমিকে দেখিতে পাইয়াছিল 

(5৭) ইত পরম্ রাজানন্ধ ভথাশ্মেকং ুগ্জাভিননিনম। 

(দাণাদবাবধৎ | ততোহঙ্গচোহস্থিভেদিন্য। 

চেদিরাজঃ এরানশ্তান্ কু? 

নিবভিছ্যক্ছলাকর।! | স ত্যন্ত। সশর” ৯15 

রথাছমিমুপাগমহ |" ইদং গ্লোকদ্িয়মণিক" বাব র| মি, অগ্ষস্ত ভীগ্মপর্ননণি নিত বাং 

[জন্য চ পুষ্টকেতো: পাণ্তবপক্গীয়তয়া তেন দ্রোণাদ্বারণঙ্গাসস্তবাং। 

রে 1: 

৪৩ 
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সৌমদভিস্ত রাজানং মণিমন্তমতক্রিতঘ্। 
পর্যবারযদায়ান্তং বশে দ্রোস্ বনদ্ধয়ন্ ॥৫০| 

স সৌমদভেস্রিতস্তন্তেষপনকেতনে | 
পুনঃ পতাকাং সুতঞ্চ ছত্রঞ্চাপাতিযদ্রথাহ ॥৫১। 

অথাপ্ল,ত্য রথাভপং বুপকেত্রমিত্রহা। 
সাখসূতধ্বজরথং তঞ্চকরত বরাদিন। ॥৫১। 

রথঞ্ স্বং সমাস্থায় ধনুরাঁদায় চাঁপরম্। 

স্বয়ং ঘচ্ছন্ হয়ান্ রাজন! ব্যদমৎ পাগবীং চমূন্ ॥৫৩| 

[ঞ্ামিন্্মিবায়ান্তমন্ত্ররান্ প্রতি ছুরজয়মূ। 

সমর্থ; সায়কৌঘেন বূষসেনো স্যাবাররহ ॥৫8॥ 

সৌমেতি। মৌমদিফরিঅবাঃ। অভন্দিত" যুদ্ধে অননসম 0৫ 

সইতি। ইযুন্ বাণ।ন্ অশ্ততি ক্ষিপতানেনেতি ইঘসনং দন্ত: কেতনধ ধবজম্॥৫১। 

অথেতি। আঘুতা উত্পত্য গত্ধা, যুপকেতৃক্রিঅবাঃ। চক চিচ্ছেদ ॥৫৯| 
বথমিতি | যচ্ছন্ নিযমধন্। ব্যধমখ বানাশযং, যুপকেতৃক্ হিএব। ইতাগবৃত্তিঃ 0৫৩ 

পাগ্ডামিতি। সমথঃ শর্সিমান্, বুষসেনঃ কর্ণপুত্রঃ 0৫5| 

বাহারাই সেই যুদ্ধদশানে নিবিষ্টচিন্ত হওয়ায় অন্থা কেন কাযা দেখাত পায় 

নাই ॥৩৯। 

অন্থাদিকে যুদ্ধে সতকচিভত রাজ] মণিমান্ আসিতছিলেন, সেই সময়ে উরি- 

পপা ,এাণের যণ বুদ্ধি নী [র জন্য মণিমানক বারণ করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥ 

এণমে মণিমন হরাধিত হইয়া উরিশবার পন, ধধজড, পতাকা, ছ্র ও 

খারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন ॥৫১। 

পরবে শঞ্চন্ত। ও খপধ্বজ ভুরিশ্রবা আপন রথ হইত লাকাইয়। পড়িয়া 

পিশাল তরবারিদ্বার। অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ৫ রথের সহিত মণিমানকে ক|টিয়া 

ফলিলেন ॥৫১।॥ 

রাজা! তাহার পর উরিশ্রব| পুনরায় নিজের রথে আরোহণ করিয়। অন্থ 

লইয়া নিজেই ঘোড়াগুলিকে চাল।ইতে পাকিয়া পাগুবসেনা বিনাশ করিতে 

লাগিলেন ॥৫৩॥ 

ওদিকে ইন্দ্র যেমন অস্থুরগণের প্রতি আসিতেন, সেইরূপ ছুঈয় গার্ত্য- 
রাজ! ড্রোণের প্রতি মআাসিতিছিলেন : এই সময়ে শক্তিশালী বষসেন বাণসমূহ- 

দ্বারা তাহাকে বারণ করিতে প্রবুন্ত হইলেন ॥৫9॥ 

1৫১) স সৌমপন্তিস্বরিত পি ব। 



গদাপরিঘনিস্্রিংশপট্টিশাযোৌধনোপলৈঃ । 
কড়ঙ্গরৈভূুণ্তীভিঃ প্রাসৈস্তোমরসায়কৈ? ॥৫৫। 
মুনলৈমু্গরৈশ্চক্রেভিন্দিপালৈঃ পরশ্বধৈঃ| 
পাংশুবাতাগ্নিমলিলৈর্ম্মলোষ্ট্রতৃণদ্রমৈঃ ॥৫৬॥ 
আতুদন্ প্ররুজন্ ভঙ্জন্ নিত্ন্ বিজ্রাবযন্ ক্ষিপন্। 

সেনাং ঠা যাদদ্রোণং প্রেপ্ন টোৎকচ£ ॥৫৭॥ (বিশেষকম্) 
ং তু নানাপ্রহরণৈর্না নাযুদ্ধবিশেষণৈঃ | 

রাক্ষমং রাক্ষনঃ জ্ুদ্ধঃ সমাজস্ে হালম্ুষঃ ॥৫৮| 

টা রক্ষোগ্রামণিমুখ্যয়ো | 

ঘাঁদৃক পুরা বৃভং শন্বরামররাজয়ো? ॥৫৯॥ 

টিন ০ ন্যাসন্ রথবারণবাজিনাম্। 

পদাতীনাঞ্চ ভদ্রং তে তব তেষাঞ্চ সঞ্কুলে ॥৬০। 

গদেতি। পরিঘাধীনি তপাশীনুনাগ্থক্বাণি।  আষোধনোপলৈযুদ্দোপযোগিপ্রবে । 

বড়রৈবু ফৈ। “বিডগরো বুধা জীবে ইতাখব।  পাশুত্ধিলীভিঃ | আতদন্ সহ? 
ব্যথধন্, প্ররুজন্ পীডঘন্। বিভীষধন্ ভীতাত কুর্নূ। পে ভাপ, সাঞনিতুদ্ি 04৫76) 

তখিতি। নান। আনেকানি ঘানি যদ্ঘ্। বিন্ষেণানি উপকরণানি হৈ 1৫। 

তযোরিতি। রক্ষা'সি চ তানি গ্রাম্ণাণি চেতি রক্ষোগ্রাথণানি প্রধানরাঙ্গষমাহেজপি 

নুখাযো: প্রধানযোঃ | অগ্রিন্টোকাপিবদিশেষখল পবনিপাতত “ম্রো হন্বে অপু? 
ইতি চত্ন্তন্। “গ্রামণীণাপিতে পুশি আ্রেছে খ্রামাপিপে বিষ ইতামবঃ | পুত সম্ভন, 

শদরামর্রাজঘে শঙ্খবাহরদেবধরাজযোঃ ॥৫ন) 

অন্যদিকে গদাঁ, পরিথ, ভরবারি, পটিশ, যুদ্ধযোগা প্রস্তর, বুষ, ভূয়, 

প্রাস, ভোমর, বাণ, মুসল, মুদ্গর, চক্র, ভিদ্দিপাল, পরশু, ধুলি, বায়ু, অগরি- 

জল, ভন্ম, লো, তুণ ও বৃক্ষদ্বারা পাগ্ডবসেনাকে চর্বি পীড়িত, ভগ্ন, নিহত, 

সঞ্চালিত, বিক্ষিপ্ত ও ভীত করিতে করিতে দ্রোণজিঘাংস্থ ঘটোৎকচ আসিতে 

লাগিল ॥৫৫-_-৫৭॥ 

তখন রাক্ষস অলম্বৃষ ক্রুদ্ধ হইয়' নানাবিধ অস্ত্র এবং নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ- 
দ্বারা সেই ঘটোৎকচকে আঘাত করিতে থাকিল ॥৫৮। 

পুর্বকালে ইন্দ্র ও শঙ্বরাম্থুরের যেরূপযুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ রাক্ষসঞ্শেষ্ঠ- 
গণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ ও অলম্বষের যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৫৯। 
৫৬) - ভিন্দিপালপরশ্বতৈঃ - বা ব রা নি,.-শরক্ষমৈপি। (৫৭) আরুজন্ প্ররুজন্.- 

পি বা ব বা-.প্রোণপ্রেপ্প, বা নি। (৫৮) নানাযুপবিভূষণৈঃ - পি। 



পর্বণি চিতুবংশোহ্ধ্যায়ঃ ২১৫ 
নৈতাদুশো দৃপুর্ববঃ সংগ্রামো নৈব চ শ্রুতঃ | 
দ্রোণস্তাভাবভাবে তু প্রসক্তানাং বথাভবগ ॥৬১| 
ইদং ঘোরমিদং চিত্রমিদং রৌদ্রমিতি প্রভো ! | 
তত্র যুদ্ধান্থৃশ্যান্ত প্রততানি বহুনি চ ॥৬২॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈযাসিক্যাং ছোণপর্কণি 
সংশগ্তকবধে ছন্দযুদ্ধে ভ্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| * 

৩ ৪ ৩ ০ ---ীশীী 

চতুবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
রা (রর ০০০ 2 ৪ £। 

ধৃতরাষ্ট্র উবাঁচ। 

তেঘেবং সম্নিরৃভেষু প্রত্যুদ্যাতেু ভাগশ? | 

কথং যুযুধিরে পার্থ মামকাশ্চ তরস্থিনঃ ॥১। 

এবমিতি। দ্ন্দতানি ছন্দযুদ্ধশতানি। তে তব ভগ্রৎ মর্থলমস্থিতি খেছঃ 0৮০। 
নেতি। অভাবে! প্বংসে। নাশস্ত্র প্রপক্ঞাঃ পাণগ্ব। গাবঃ সন্তা দীবন” তর প্রসক্াশ্চ 

বববা্মাষ্ 0৯১| 

ইদমিতি। ঘের ওমুঙ্করমূ। রৌদ্রং তীব্রম। গ্রততানি বিস্তুতানি ॥৬১। 
*:৩ মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাত্য-শ্রুহরিদাসসিদ্ধান্থবাগীশ ভট্টাচাষ্যবিরচিতায়াং যত/ভারত- 

টাকাযাং ভারতকৌমুদীসমাখাঘাং দ্রোণপর্বণি সংশপূকববে বয়োবি'শো হ্যায় ॥০। 

গ্তারাজ! সেই বীরসমাকুল সমরাঙ্গনে আপনার পক্ষের ও পাগুবপক্ষের 
চস্তা, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের এইরূপ শত শত দন্দযুদ্ধ হইতে থাকিল। 
আপনার মঙ্গল হউক ॥৬০| 

রাজা! দ্রোণাচাধ্যের বিনাশের জন্য প্রবৃত্ত পাগুবগণের এবং তাহার 
ক্ষার উদ্দেশে ব্যাপুত কৌরবগণের তৎকালে যেরূপ যুদ্ধ হইতে ল।গিল, সেরূপ 

 ধুদ্ধ আমরা পুবেব কখনও দেখি নাই ব! শুনি নাই ॥৬১॥ 
নরনাথ! “এই যুদ্ধটা ভয়ঙ্কর” 'এই যুদ্ধটা বিচিত্র' এবং “এই যুদ্ধটা তীর 

এইরূপ বলাবলি করিতে থাকিয়া! তত্রত্য লোকেরা তখন বিস্তৃত ও বহুতর যুদ্ধ 
দেখিতে লাগিল: ॥৬২॥ 

(৬১) প্রসক্তানাং পরম্পরম্ন_নি। *  “.চতুবিংশোইপ্যায়া ব, পঞ্চবিশো- 
তায় বানি। 



২১৬ 

তেম্ষিতি। 

মহাভারতে চিন 

কিমঙ্ছুনশ্চাপ্যকরোৎ সংশপ্তকবলং গ্রাতি। 

ন”শপ্তকা ব। পার্থস্য কিমকুর্ববত স্তীয় ! ॥২| 

সপ্ভয় উবাচ। 
তথ! তেষু শিবুভেষু প্রত্াদ্বাতেবু ভাগশঃ | 

স্বয়মভাদ্রবন্ঠীমং নাগানীকেন তে স্থৃতঃ ॥৩| 

স নাগ ইব নাগেন গোরষেণেৰ গোরৃষ? | 

সমাহৃতঃ স্ব” রাজ্ঞা নাঁগানীকমুপাব ॥8| 

স বুদ্ধকূশলঃ পার্থে। বাহুবীর্যেণ চান্বিতঃ | 

অভিনৎ কুঞ্জরানীকমচিরেণৈৰ মারিম ! ॥৫1 
তে গজ! গিরিসঙ্কাশীঃ ক্ষরন্তঃ সর্ববাতো মদঘ্ | 

ভীমসেনস্ত নারাচৈবিমুখ। বিমদীকৃতাঃ ॥৬। 

তেযু পাণ্তবযোণেষু, এব" সন্রিবৃন্ধেষু প্রভাগতেষু, এাগনে। জাগেন ভাগেন, 

প্রত্াদযাতেরু কৌরবেধপি দভিমুখ' গতেষু সং্ভ। পাথাঃ প1গুধাও, তনদ্দিনে। বলবস্ুঃ 151 

কিমিতি। 

থেতি। 

পথ্শ্য অঙ্ছুনস্য ॥২। 

নাগানীকেন হিসৈন্েন, ম্তে। ঘুষো বন, যোগাত্বাহ ॥৩| 

গোবুষ্ণ বুষশ্রেষ্েেন, গোবুষে। বুষশ্রেত | বাজ ছুমোণনেন 09] 

মন্ধে কুশলে। শিপুণত পাখো। ভীম: 0৫1 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-_-পসঞ্জয়! পাগুবেরা এইভাবে প্রতিনিরন্ত হইলে এব 
কৌরবের। ভাগে ভাগে তাহাদের প্রত্াদ্গমন করিলে, বলবান পগুবের 

2 

রণ 

আ।মার পঙ্গের যোদ্ধার! কি ভাবে যুদ্ধ করিলেন ? ॥১। 

অজ্জুনঈব। সংশপুকসৈম্যগণের বিষয়ে কি করিলেন 2 আবার সংশপুকেবাই 

বা অজ্জনসন্থন্ধে কি করিল ?' ॥১॥ 

সঞ্জয় বলিলেন_-“মহারাজ ! পাগুবের! সেইভাবে প্রতিনিবত হইলে এব 
কৌরবের| ভাগে ভাগে তাহাদের প্রভাদগনন করিলে, আপনার পুত্র ছুর্য্যোধন 

স্বয়ং হক্তিসৈম্য লইয়। ভীনসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৩। | 

হস্তী যেমন হস্তীকে এবং বৃষশ্রেষ্ঠ যেমন বুষশ্রেষ্টকে আহ্র।ন করে, সেইরূপ 
রাজ! দুধ্যোধন নিজে আহ্বান করায় ভীমসেন ভাহার হস্তিসৈন্যের দিকে 

উপস্থিত হইলেন ॥৪॥ 

মাননীয় রাজ! ! যুদ্ধনিপুণ ও বাহুবলসমন্থিত ভীমসেন অচিরকালমধোই 
ছুষ্যোধনের সেই হস্তিসৈন্য বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥৫। 
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বিধমেদভ্রজালামি যথা বায়ুঃ সমুদ্ধতঃ | 

ব্যধমভ্তান্যনীকানি তথৈব পবনাত্বজঃ ॥৭॥ 
স তেধু বিস্বজন্ বাণান্ ভীমো নাগেষশোভত | 
ভুবনেন্সিব সর্বেষু গভস্তীনু দিতো রবিঃ ॥৮| 

তে ভীমবাণাভিহতাঃ সংস্যুতা বিবভূর্গজাঃ। 
গভস্তিভিরিবার্কম্য বোন নানা বলাহকা? ॥৯॥ 

তথা গজানাং কদনং কুর্বাণমনিলাত্মজম্ | 

ক্ুঙ্ধো ছূর্যোধনোহভ্যে্য প্রত্যবিধ্যচ্ছিতৈঃ শারৈ? ॥১০। 
ততঃ ক্ষণেন ক্ষিতিপং ক্ষতজপ্রতিমেক্ষণ? | 

সর 

ক্ষয়ং নিনীধুনিশিতৈভীমে বিব্যাধ পত্রিভি? ॥১১॥ 

ও ইতি। সস্যাত। বাণগ্রখিতাঙ্গাঃ | শান অনেকে, বলাহক। মেঘাঃ ॥৯উ] 

তথেতি। কদনং পীডনমূ্, অনিপাত্মজং ভীমসেনম্ ॥১০। 

পর্ববতপ্রমাণ ও সব্বস্থান হইতে মদক্নাবী সেই হস্তিগণ ভীমসেনের নারাচে 

বিমুখ ও মদবিহীন হইয়া পড়িল ॥৬| 

ক্রমে প্রবল বায়ু যেমন মেঘসমূহকে অপমারিত করে, সেইরূপ ভীমসেনও 
সই তস্তিসৈম্তাগণকে অপসারিত করিলেন ॥৭। 

এবং উদ্দিত ন্বর্ধা যেমন সমস্ত জগতে কিরণ নিক্ষেপ করিয়া শোভা পান, 

,সইবণ। ভীমসেনও সেই হস্তিগণের উপরে বাণক্ষেপ করিতে থাকিয়। শোভ। 

পাইতে লাগিলেন ॥৮॥ 

আবার আকাশে যেমন মেঘসমূহ সূর্য্কিরণে গ্রথিত হইয়া প্রকাশ পায়, 

'সইরূপ সেই হস্তিগণও ভীমের বাণে আহত ও গ্রথিত হইয়া প্রকাশ পাইতে 

ল[গিল ॥৯॥ 

ভীমসেন সেইভাবে হস্তিগণের গীড়ন করিতে লাগিলে, ছুষ্যে ধন ক্রুদ্ধ 

হইয়। সম্মুখে যাইয়৷ সুধার বাণদ্ারা তাহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগি- 

লেন ॥১০। 

তাহার পর ভীমসেন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়। ক্ষণকালমধ্যেই দুর্যোধনকে 

সনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া নিশিত শরসমূহদ্বারা তাহাকে তাড়ন করিতে 

থাকিলেন ॥১১। 

৮” 



২১৮ মহাভারতে 

নম শরাচিতদর্ব্গঃ ক্রুদ্ধো। বিব্যাধ পাগুবমূ। 
নারাচৈররকরশ্যাভৈতীমসেনং ন্ময়মিব ॥১২। 

তস্য নাগ মণিময়ং রত্রচিত্রধবজে স্থিতম্ | 

ভন্নাভ্যাং কান্মকধৰ ক্ষিপ্রণ চিচ্ছেদ পাগুবঃ ॥১৩। 

দুর্যোঁধনং পীড্যমানং দুষ্ট ভীমেন মারিষ ! | 
চক্ষোভধিবুরভ্যাগাদঙ্গো! মাতঙগমাস্থিতঃ ॥১৪। 

তমাপতন্তং নাগেন্সমম্থুদপ্রতিমন্থনম্ | 

কৃম্তান্তরে ভামসেনে। নারাচেনারদয়দ্ভূশম্ ॥১৫। 

তস্য কায়ং বিনিভিগ্য মমজ্জ ধরণাতলে । 
ও. তী ততঃ পপ।ত দ্বিরদে। বজাহত ইবাচলঃ ॥১৬। 

তত ইতি । ক্ষিতিপ" ছুষ্যোধনম্, তর প্রতিযেক্গণঃ ফোধেন রক্ততুলানয়নঃ ॥১০। 
[ইতি । খ্বৈরাচিহানি বাপানি সবাণ্াঙ্গানি ঘ্ত সং। সমন ঈমদ্ধলন্ 1১১। 

তস্সোতি। ন!গ' হন্সিম্িম॥ পাগুবে। ভীম: ॥১৬| 
ছুযোধন্মিতি | টক্ষে(ভনিষুভীম” ক্ষোভনিতুনিচ্ছ অঙ্গে নান বীর: 1১৪| 

তমিভি। নাগেন্দ হপ্তিশেজম্, অঙ্গ দগ্রতিমন্ধনত মেঘগজনতুলাগজনম্ ॥১৫। 

তশ্সেতি। মমজ্চ স পাবা ইতি শেষ: | দ্বিবদে। হী 1১৪ 

ভীমের বাণে সমস্ত অঙ্গ বাপু হইয়। গেলে, ছুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া ঘন 

মৃদু হাস্য করিতে থাকিয়। সধাকিরণতভুলা নারাচসমূহদ্বারা ভীমকে বিদ্বা করিতে 

ল[গিলেন ॥১১॥ 

তখন ভীমসেন দ্ুইট। ভল্লদ্বার। সঃরই দ্ুধোধনের রহবিচিত্রধ্জস্িত স্ 

ময় হস্তীট।কে এবং তাহার ধন্ুখানাকে ছেদন করালেন ॥১৩। 

মাননীয় রাজা! ভীমসেন দুষ্যোধনাকে গড়ন করিতেছেন দেখিয়। গঙ্গ 
একটা হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়। ভীমকে আক্রমণ করিবার জন্য আস্ত 

লাগিলেন ॥১৪। 

তাহার চেই বিশাল হাতীট! মেঘের স্তায় গর্জন করিতে করিতে আসিতে 
লাগিলে, ভীমসেন একটা নারাচদ্বার! তাহার কুদ্তের উপরে গুরুতর আখাত 

করিলেন ॥১৫। | 
তখন সেই নার|চটা যাইয়া সেই হাতীটার দেহ ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ 

করিল। তৎপরে বজাহত পব্বতের ন্যায় হাতীটা পতিত হইল ॥১৬। 

(১৩)-.ত্চিতরং পরে স্থিতম্...পি বা! ব রা। (১৫), নারাচৈরদিয়দ্ভূশম্--বা। ব র! তি. 

(১৬)-' হ্যমজ্রদ্বরণাতলে-' বা বরানি। 



গর্ব চতুবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
০৮ 5০ 2/ 

তস্তাবজিতনাগন্ত গ্রেচ্ছস্তাধ? পতিয্মতঃ | 
শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন ক্ষিপ্রকারা বৃকোদর? ॥১৭॥ 

তম্মিন নিপতিতে বীরে সংপ্রাদ্রাবত স। চমু । 

স.ভ্রান্তাশ্বদ্িপরথা পদাতীনবন্বদূতা ॥১৮। 
তেঘ্নীকেধু ভগ্নেয়ু প্রদ্রবস্ত সমন্ততঃ | 
প্রাগ্জ্যোতিযস্ততো৷ ভীম” কুগ্ঠরেণ সমাদবহ ॥১৯॥ 

যেন নাগেন মঘবানজয়দ্ৈতাদানব।ন্। 
তদন্বয়েন নাগেন ভামসেনমপাদ্রবহ ॥২০॥ 

স ন[গপ্রবরো। ভীম মহস। সম্পপাদ্বছ | 

আবণাভ্যামথে। দ্বাভ্যাং সতহতেন করেণ চ। 

ব্যারুভনয়নঃ ত্রুদ্ধ গ্রমথুনিব পাগুবম্ ॥৯১। 

হঞসেতি। আবজিত পতিতো মাগে। হী বা তল, ঘেচ্ছনা অঙ্গন ॥১৭| 
হশ্রিন্নিতি। সণগ্রাঙাৰত পলাধত | সংন্রানু। বিচপিত। অশ্বদ্বিপবথা মস্ত সা |১৮। 

'হজিতি। প্রাগঞ্ে|ভিষস্দদধিপতিভগদন্ত পুগ্ছরেণ নিছগজেন ॥১৯। 
'ঘনেতি। মদবান উন্দঃ। তদন্ঘযেন তদ্বংশজাতেন ॥৯০| 

খপ বো) ৩ 

০ 
বে 
| 

ন ৩/ ্ৰ এ বু স্ব পপ টব টি তো ৮৯ 4%1 ডা ঞপ খু হি 429 নত ক ৩ না) না 4৬/ বর রম 

জানা ॥১৭॥ 

সই বীর নিপভিত হইলে, তাহার সৈন্গণ পলায়ন করিতে থাকিল; 

হাহাতে হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল পদাতিগণকে মন্ধন করিতে করিতে 
»লল ॥১৮। 

“সই সৈম্যগণ ভগ্ন হইয়া সকল দিকে পলায়ন করিতে লাগিলে, তখন 
এগ নিজ হস্তীতে আরোহণ করিয়া ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯। 

ইন্দ্র যে হস্তীদ্বারা দৈতা ও দানবগণকে জয় করিয়াছিলেন, সেই হস্তীর 
2এধর হস্তীতে আরোহণ করিয়াই ভগদন্ত ভীমের দিকে ধাবিত হইয়া- 
হিলেন ॥২০ ॥ 

(১১) ইত পরং সপ ঞ্রেেক! অধিক ধা ব রা নি, ভীমন্ত। রখবিনাশে তদ্রথশ্ৈব 

-্টিরাদিন] পরত্র পরিবেষ্টনাসন্তবাৎ | তে চ থ 
+'কাপররথং সাশ্বমবিশেষমচ্নৎ। পঞ্যাৎ ভীমোহপাথো ধাব্-স্ুম্ত গান্রেঘীলর়ত ॥ 
“'নমঞ্ুলিকাবেধ* নাপাক্রামত পা গুবঃ | গাজাভ্যন্থরাগ! ভজ। করেণাহাজ্যন্ুতঃ ॥ 
বি 'শধামাষ তন্নাগৎ বধকাজিণনব্যয়ম। কুলাল্চক্রবন্নাগস্তদ গা [াশ্রম২ ॥ 



২২১০ মহ ভারতে ডফ্রোণ-- 

ততঃ সর্বস্য সৈন্যস্ত নাদঃ সমভবন্মহান্। 
অহে। ধিউনিহতো ভীম? কুপ্তীরেণেতি মারিষ.! ॥২২॥ 
তেন নাগেন সংত্রস্ত! পাগুবানামনীকিনী | 
সহসাভ্যদ্রবদ্রাজন্! যত্র তস্থৌ বৃুকোদরঃ ॥২৩। 
ততে। যুধিষ্ঠিরে। রাজ হতং মত্ব। বুকোদরম্। 
ভগদর্ভং সপাঞ্চাল্যঃ সর্বতঃ সমবারয়ৎ ॥২৪। 

তং রথং রখিনাং শ্রেষ্ঠাঃ পরিবাঁ্ধ্য পরন্তপঃ। 
অবাকিরন্ শরৈস্তীক্ষেঃ শতশোহ্থ সহজরশঃ ॥২৫। 

সইতি। শ্রবণ|ভ্য।ং কর্ণাভ্যাম্ত সংহতেন অঙ্কচিতেন, করেণ শুগুদা। ব্যাপৃন তে 
ঘণিতনেত্রঃ। পাগুবং ভীমম্। যট্পাদোহসং গ্লোকঃ॥২১। 

তত ইতি। সৈন্যস্ত পাগুবপন্শীয়স্ত | ধিগিত্যান্মনিন্দারাম্ ॥২২। 

তেনেভি। অনীকিনী সেনা । অভ্যদ্রবৎ ভীম রঙ্গিতুমভ্যাধাব২ 1৯৩1 

তত ইতি। মত্বা সষ্ভাব্য। সপাঞ্চালাঃ পাঞ্চালসৈশ্যসতিতঃ ॥২৪। 
তি | বথ* ভীমন্য। পরিবাধা পরিঝেষ্টা ॥২৫| 

স্পা? শা 

সেই বিশাল হস্তী ত্ুদ্ধ ও ঘুপিতনয়ন হইয়। ছি কর্ণ ও সঙ্কুচিত শুগুদ।4! 

পাঙুনন্দন ভীমসেনকে মর্দন করিবে বলিয়াই যেন ভাহার দিকে দ্রুত পাপিও 
হইল ॥২১। 

মাননীয় রাজ! তাহার পর সমস্ত পাগুবসৈম্তমধ্যে এইরূপ কোলাহল 
উঠিল যে, “হায়! ভগদন্তের হাতীটা ভীমকে মারিয়। ফেলিল' ॥১১॥ 

রাজ ! তখন পাগুবসৈন্ত সেই হাতীর ভয়ে ভীত হয়া যেখানে ভান 

ছিলেন, সেইখানে তৎক্ষণ।ৎ গমন করিল ॥১৩॥ 

তদনস্তর রাজী যুধিষ্ঠির 'ভীম নিহত হইবেন? মান করিয়া পারঞ্চালসৈন্ের 

সহিত মিলিত হইয়া যাইয়া সকল দিক্ হইত ভগদন্ভ্কে বরণ করিতে 

ল[গিলেন ॥২৪। 

ক্রমে শক্রসন্তাপক রথিশ্রেষ্ঠেরা ভীমের সেই রথখানাকে পরিবেষ্টন 
করিয়া শত শত ও সহজ সহস্র 'তীক্ষ বাণদ্বারা ভগদন্তকে আঘাত করিতে 

থাকিলেন ॥২৫॥ 

নাগাযুতবলঃ শ্রমান্ কালয়ানো বুকৌদর্মূ। ভীমোহপি শিশ্ষুম্য ততঃ ইহারা 

ভীম্ং করেণাবন্মা জান্ভ্যামভাতাড়যৎ। 'গীবায়াং বেই্টখিতৈনং স গজে। হস্থমৈহৃত ॥ 

করবেষ্ট ভীমমেনে। ভ্রমং দত। ব্যমোচরুৎখ। পুনরগাত্রাণি নাগস্ত পগ্ুবিবেশ বুকোদরঃ ॥ 

যাবৎ গ্রতিগজায়াত” স্ববলস্থমবৈক্ষত। ভীমোইপি নাগগাত্রেভ্ে। বিশিচ্্ম্য যঘৌ জবাঙ ॥ 

গু 



দর্বণি চতুবিংশোহধ্যায়ঃ। ২২১ 

স বিঘ।তং পুষৎকা না মন্কুশেন মমাচরন্। 
গজেন পাুপাঞ্চাল।ন্ ব্যধমৎ পর্বতেশ্বরঃ ॥২৬ 

তদদ্ূূতমপশ্ঠাম ভগদত্তস্ত সংঘুগে। 

তথা বৃদ্ধন্ত চরিতৎ কুপ্জারেণ বিশাংপতে ! ॥২৭। 

ততো রাজা দরশার্ণানাং প্রাগ্জ্যেতিযমুপাদ্রব। 

তি্য্যগ্যাতেন নাগেন সমদেনা শুগামিনা ॥২৮। 
তয়োযু্ধং সমভবন্নীগয়েভীমরূপয়ো। 
সপক্ষয়ো? পর্বতযোধথা সন্রময়ো? পুরা ॥২৯॥ 

গ্জ্যতিষপতের্নাগ স্গিরত্যাপ্যত্য চ। 

প। রা দশাীরাধিপতেভিত্ব। নাগমপাতিয়ৎ ॥৩০॥ 

তোমরৈ? সূর্যযরশ্যাভৈর্ভগদভোৌহথ সগ্তভিঃ। 
জঘবন দ্বিরদস্থং ত৫ শত্রু গ্রচলিতাননঘ্ ॥৩১। 

ইতি । বিথাতং নিবাবণম্ঠ পুষখ্কানাং পাপ্ডববাণ।নাম সমাচরন বুবন ॥২৪| 

ভিতি। ৮রিত" কাষ্যম্, কুঞ্ধরেণ শিজহক্িন। ॥২৭| 

৪৩ ইতি । তিষাগ্যাতেন একপাখে গন, সমদেন মদলাবিণা 1১৮ 

এযোরিতি । সপঞ্চমো; পতত্রমুকযোঃ। সঞ্রমযোরিতানেন। শাগদোঃ সারদা 

5 ১৩মু ॥২৭| 

পাগিতি। অপছত্য কিঞ্চিত পণ্চাদ্গ হা ভিন্তা দ%া৬্যা+ বিদানা ॥৩০| 

5খন পবতাধিপতি ভগদন্ত অন্কুশদ্বার! সেই বাণগুলিকে বারণ করিতে 

“:কিয়! নিজহস্তীদ্ধারা পাগুবসৈন্ত ও পাঞ্চালসৈম্গণকে বিনাশ করিতে 

গিলেন ॥২৬। 

নরনাথ! তখন আমর| বৃদ্ধ ভগদণ্ডের যুদ্ধে হস্তিসঞ্চালনে অদ্ভুত শমত। 

দখিতে থাকিলাম ॥২৭॥ 

তাহার পর দশার্ণদেশের রাজা পার্্ববন্তী, মদআ্াবী ও দ্রুতগামী একটা 

হাতে আরোহণ করিয়া ভগদন্ডের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৮। 

পৃধকালে পক্ষযুক্ত ও বক্ষঘমণ্থিত ছুইট। পর্বতের যেমন যুদ্ধ হইত, সেইরূপ 
হখন ভয়ঙ্করমূত্তি সেই হাতী ছুইটার যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥২৯। 

ক্রমে ভগদন্ডের হাতীট| একটু ফিরিয়া কিছু পিছনে সরিয়। দন্তযুগলদারা 

“শ।ণরাজের হাতীঢার পার্খ বিদারণ করিয়! সেটাকে শিপাতিত করিল ॥ ॥৩০। 

না: অঙ্কুশেন মমাহরন্- শি। 



ব্যবচ্ছিদ্ধ তু রাজানং ভগদভং যুধিষ্টিরঃ | 

উপ মহত। সর্বতঃ পর্য্যবারয়ৎ ॥৩২। 

স কুঙ্জরস্থে। রখিভিঃ শুশুভে সর্ববাতো! বৃতঃ | 
পর্বতে বনমব্যস্থো। জলনিব হুতাশন? ॥৩৩॥ 

মণ্ডল" সর্ববত? শ্লিষ্ট” রথিনাম গ্রধন্থিনীম্ | 

” শ্রবধধাণি ম নাগঃ টি ॥৩৪।॥ 

ততঃ 'প্রাগ্জ্যোতিধে রাজ নি গৃহ মহাগজম্। 

0 জি মহস। বুযুধানরথং প্রতি ॥৩৫। 
শিনেঃ পৌত্রন্ত তু রথ” পরি রগ মহাদ্িপঃ | 
অভিচিক্ষেপ বেণেন য বুযুধানস্ত্রপাক্রমত্ড ॥৩৬॥ 

বৃহতঃ সৈন্গবানশান্ সমৃথ্থাপ্যাথ সারথি? | 
ভাস্ৌ সাত্যকিমাসাগ্য সপট্,তস্ত" রথং প্রতি ॥৩৭॥ 

তোমরেরিতি | দিরদস্থং হপ্চিষ্তিতম্।  প্রচলিতামনং নাগপতশাদের ॥৩১। 
ধাবেতি। বাবচ্ছিদ্ত দপক্ষাৎ পুথক্কতা | পধাবারয়ং পদাবে্টত ॥৩২| 

সইতি। সভগদন্ঃ। বুতো বেষ্টিত ॥৩৩| 

মগুলমিতি | শ্রিষ্ট যুগ্ম দাডলা বব গাভণা | পযাবনবুতি পথান্রমহ ॥৩১॥ 

তত ইতি। পধিগৃহা আহতা | বুযুধানজ মাতাকে পরথমূ ॥৩৫। 
শিনেরিভি | শিনে পৌএলস সাভাকে?। অপাঞ্থহ অখতীদা।পাসরং ॥৩৩| 

তখন দশারুরাজের আসন স্থানট্াত হইল । পরে ভগদন্ত স্ধ্যরশ্খির স্তর 
উজ্জল সতট! তোমরদার| হস্তিস্তিত সেই দশার্ররাজকে বধ করিলেন ॥৩১। 

স্বর যুধিচির ভগদন্ডকে তাহার স্বপক্ষ হইতে বিচ্ভিন্ন করিয়। বিশাল 
রথিসৈন্যদ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টন করালেন ॥৩১॥ 

সেই সময়ে পববতে বনমধাবন্তী প্রজলিত অগ্রির ন্যায় হস্তিস্থিত ভগদন্ 
রথিগণে পরিবেষ্টিত হইয়। শোভ। পাইতে লাগিলেন ॥৩৩। 

ক্রমে ভগদান্তেব সেই হ।তীটা ভয়ন্কর ধন্ুদ্ধর ও বাণবর্ণকারী সেই রথি- 
গণের মধো উপযুক্ত মগ্ুলাকারে ভ্রমণ করিতে থাকিল ॥৩৪॥ 

তাহার পর ভগদন্তরাভা তৎক্ষণাৎ সাতাকির রথের দিকে সেই বিশাল 
হাতীটাকে চালায়! দিলেন ॥৬৫।॥ 

তখন সেই হাতীট। যায়৷ সাতাকির রথখানা ধরিয়। বেগে নিক্ষেপ করিল: 
কিন্ত সাত্যকি সেই রথ হইতে ল।ফাইয়া পড়িয়া সরিয়া৷ গেলেন ॥৩৬। 



পর্ববণি চতুবিংশোহধ্যায়ত | ২২৩ 

স তু লব্ষ্যান্তরং নাগন্তরিতো রথমগুলাৎ। 

নিশ্চক্রাম ততঃ সর্ববান্ পরিচিক্ষেপ পাখিবান্ ॥৩৮। 

তে ত্বাশুগামিন] তেন ত্রাস্তমান। নরধভাঁ? | 

তমেকং দ্বিরদং সংখ্যে মেণিরে শতশো দ্বিপান্ ॥৩৯। 

তে গজস্বেন কাল্যন্তে ভগদভ্েন পাথিবা% | 

এরাবতস্থেন যথা দেবরাঁজেন দানবা; ॥8০॥ 

তেষাং প্রদ্রবতাং ভীমঃ পাঞ্চালানামিতস্ততঃ | 

গজবাজিকৃত? শব্দ; সুমহা'ন্ সমজায়ত ॥8১। 

ভগদত্ডেন সমরে কালামানেধ পারুযু। 

প্রাগজ্যোতিযমভিক্রুদ্ধ; পুনভীঁমঃ সমভায়াৎ ॥৪২। 

খে বৃতত ইতি। সৈম্ধবান্ সিগুদেশীযান | সপুত উৎপত্া কট: !৩৭। 
সইতি। অন্থরমবকাশমূ। বথমগুলাং পরিবেঈকরথসমহাহ ॥৩৮| 

তইতি। আশগামিন। দ্রুত বিচরতা | দ্বিবদ" গল্সম্, সংখো রথ।দ্নে ॥৩৯। 

ত ইতি। কালান্ছে আমদ্দান্তে ম্ম ॥৪০| 

তেঘামিতি। গ্ররবতা” পলাথমানাণামূ, ভীনে। ভবানক 5 05১ 

কাপামানেমু অন্দামানেষু, পাব পাগুবটৈৈভোষ ॥5১॥ রি শ্গে 

তৎপরে সাত্যকির সারথি সিন্ধুদেশীয় বিশাল ঘোড়াগুলিকে তুলিয়। 
সাতাকির নিকটে যাইয়। দাড়াইল : তখন সাত টা জা বার লক দিয়া সেই 
পথ উঠিলেন ॥৩৭॥ 

ওদিকে ভগদত্তের হাতীট। অবকাশ পাইয়। রথমগ্ল হইতে নির্গত হইল 
এস (শুড় দিয়া ধরিয়া ধরিয়া) সমস্ত রাজাকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥৩৮। 

শখন সেই নরশ্রেষ্ঠের। সেই দ্রুতগামী হাতীব ভয়ে ভাত হইয়। সমরাঙ্গনে 
£সই একটা হাতীকেই শত শত ভাতী মনে করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥ 

ক্রমে ইরাবতারূট় দেবরাজ যেমন দানবগণকে বিদলিত করিনেন, সেইরূপ 
গজারূঢ ভগদন্ত রাজগণকে বিদলিত করিতে থাকিলেন ॥৭০। 

তখন পাঞ্চালসৈন্তের! ইতস্তত পলায়ন ক'রিতে লাগিলে, তাহাদের হস্তী ও 
অগ্গগণকৃত ভয়ঙ্কর মহাকোলাহল হইতে লাগিল 1৪১ 

এ যুদ্ধে পাগুবসৈন্য সংহার করিতে থাকিলে, ভীমসেন অত্ন্ততুদধ 
য়া পুনরায় ভগদত্তের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৭১। 

৩৮).. নিষ্পতন্ সততং সরবান্. নি। (৪০)',ভগদনেন পাপগুবাঃ...পি বাব রা। 



২৪ মহাভারতে (দ্োণ-_- 

তশ্তাভিদ্রবতো বাহান্ হস্তমুক্ডেন বারিণা | 

সিক্ত, ব্যত্রাসযন্নাগন্তে পার্থমহরংস্ততঃ ॥8৩। 
ততস্তমভ্যয়াভ এঁং রুচিপর্ববাঙ্কতীস্থৃতঃ | 

সমূক্ষন্ শ বর্ষে, রথস্থোইন্তকসনিভঃ ॥88॥ 

ততঃ স রুচিপর্ববাগং শরেণানতপর্বণ] | 

স্থপর্ববা পর্ববতপতিমিন্যে বৈবস্থতক্ষয়ম্ ॥8৫॥ 

তম্মিন নিপতিতে বীরে সৌভদ্রো দ্রৌপদীস্ৃতাঃ | 
চেকিতানো ধৃষ্টকেতুযুধু তসুশ্চার্দয়ন্ দ্বিপম্ ॥৪৬॥ 
ত এনং শরধারাভির্ধারাভিরিব তোয়দাঃ। 

সিষিচুর্ভেরবান্ নাঁদান্ বিনদক্তে। জিঘাংসব? ॥৪৭1 

যসুশাস্ৃষ্ঠেঃ কৃতিনা চোদিতো দ্বিপঠ্ | 
প্রসারিতকরঃ প্রায়াঁৎ স্তব্ধকর্ণেক্ষণে! দ্রুতঘ্ ॥৪৮।॥ 

তশ্তেতি। বাহান্ অশ্বান্, হশ্তঘুজেন শ্ুপ্তাতো। শিঃসাবিতেন। পার্থ ভীমম্ ॥5৩। 

) ইতি । আছ্তী নাম কাচিত দ্বী তঙ্যাঃ তি; | সমু্ষন্ সংসির্চন্ ॥8১| 

ইতি । স্পর্ধ। স্ুন্দরাঙ্গসদ্ধি+ পর্তপতিভগদঃ, বৈবস্বতক্ষবং যমালয়ম্ 15৫ 

তক্মিন্িতি। সৌগছোহভিমন্তাঃ | বুধুতধাভরঈত দ্িপ: ভগদভ্তগ জম ॥9৬| 

তইতি। ধারাভিঙ্গলগ্ত | বিনদন্থঃ কুর্ববঃ, জিঘাংসবে তন্কমিচ্ছবঃ ॥5৭| 

ভীম্েন আমিতে লাগিলে, ভগদন্ের হাতীট। শুগুনিঃসারিত জলদ্বার। 

ভীমসেনের ঘোড়গুলিকে বিভ্রস্ত করিল। তখন সেই ঘোড়াগুলি ভীমস্নেকে 

সমরাঙ্গন হইতে অপহরণ করিল ॥৪৩] 

তাহার পর আস্কতীর পুত্র ও যমের তুল্য রথারোহী রুচিপবা বাঁণবধণ 

করিতে করিতে ভগদন্তের দিকে দ্রুত আগমম করিতে লাগিলেন ॥১9। 

তখন সুন্দরাঙ্গ ভগদন্ত একটা নতপব্ব বাঁণদ্বারা রুচিপর্বাকে যমালারে 

প্রেরণ করিলেন ॥3৫॥ 

সেই বীর রূচিপব। নিপতিত হইলে, অভিমন্ত্ু, দ্বৌপদীর পুত্রগণ, চেকি- 

তান, ধৃষ্টকেত ও যুযৃৎস্থ ভগদন্তের হাতীটাকে গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৭৬৷ 

তখন মেঘ যেমন বারিধারা বধণ করে, সেইরূপ তাহারা ভগদওর 

হাতীটাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে থাকিয়া তাহ? 

উপরে বাঁণধারা বষণ করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ 
৯১400000000 50000000000 ৯0000000000 80000000 এই উ ৩০000000005 8784 

৪৩ ''পিক্ত। বাদাবরন্নাগ। ''পি। (৪3): রুচিপর্য। কৃতী স্ৃতঃ... বাবরানি। 



পর্বরণি চতুবিংশোহধ্যায়ঃ। ২২৫ 

সোহবিষ্ঠায় পদা বাহান্ যুযুৎসোঃ সৃতমারুজৎ | 
যুষুত্শ্বস্ত রথাদ্রীজন্! অপাক্তা মন্তরান্বিত? ॥৪৯॥ 
ততঃ পাগুবধোধান্তে নাগরাঁজং শরৈদ্রুতম্ | 

সিষিচুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তো জিঘাংসবঃ | 
ৃত্রস্তু তব সাব্্রান্তঃ সৌভদ্রস্তাপ্ন;তো রথম্ ॥৫০। 
সকুঞ্জরস্থো বিশ্্জনিবুনরিষু পাওুযু। 

বভোৌ রশ্মীনিবাদিত্যো ভূবনেষু সমূৎস্জন্ ॥৫১| 
তমার্জনিদ্াঁদশভিযুযুৎ্স্দ্শশভিঃ শরৈঃ। 
ব্রিভিস্ত্িভির্জৌপদেয়া ধূষ্টকেতুশ্চ বিব্যধূঃ ॥৫২॥ 

পাধিগল্ফাবোদেশ;। কৃতিন| ভগদন্তেন। প্রসরিতকরে| বিস্থাবিতি- ৫ 
খু 

০৬ খে 

॥ইতি। আতা সাবখিম্ আরুদহ শওয়। মেরুদণ্ডে ভগ্রবান্ ॥৭৯। 
₹ত ইতি। পুছে। মুযুতস্থত সাহ্বান্ছে। বাস্তু, আধ্ুত উপতাবঢঃ| যট্পাদোহমং 

ইযুন্ বাশান্, পাওুশু পাগুবট সন্যোধু ॥৫১। 
| আজচ্্নিরডিমন্তাঃ ৷ জৌপদেয়া দৌপছা পুত্রাঃ ॥৫২। 

5ংপরে যুন্ধনিপুণ ভগদন্ত গ্ুল্ফ, অঙ্কুণ ও অদ্ুষ্ঠবার। তাড়ন করিয়| প্রেরণ 
কিলে, ভগদন্তের হাতাট। শুড় প্রসারিত করিয়া এবং স্তব্ধকর্ণ ও স্থিরনয়ন 

হইয়। ধাবিত হইল ॥৭৮॥ 

বাজ! ! সেই ভাতীট! চরণদ্ধারা যুযুতস্তর ঘোড়াগুলির উপরে উপিয়া শুড় 

দিব সারথির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু যুযুৎসু সত্তর রথ হইতে 

লাফাইয়! পরড়িলেন ॥৪৯॥ 

তাহার পর সেই পাগুবযোদ্ধারা হাতীটাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া 

উয়ঙ্*র গর্জন করিতে থাকিয়া! সত্বর তাহার উপরে বাণ বর্ণ করিতে লাগিলেন । 

কিন্ছ আপন।র পুত্র যুযুৎসু ব্যস্ত হইয়া যাইয়া লাফ দিয়া অভিমন্ত্যর রথে 

গিলেন ॥৫০। 

ওদিকে ভগদন্ত হাতীর উপরে থাকিয়া পাগুবসৈন্যের উপরে বাণবষণ করতঃ 

গত কিরণবর্ষণকারী ভূর্য্ের স্তাঁয় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৫১॥ 

তখন অভিমন্থ্য বারটা, যুযুৎস্ু দশটা এবং ভ্রৌপদীর পুত্রগণ ও ধৃষ্টকেতু 
£ত্যকে তিন তিন্ট। বাণদ্বার! সেই হাতীটাকে পীড়ন করিলেন ॥৫১। 

২৯ 
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২৬ মহ ভারতে ফৌোণ-- 

সৌহ্তিবত্রাপিতৈর্বাপৈরাচিতো! দ্বিরদে! বভৌ । 
সংস্যুত ইব সূর্য্যস্ত রশ্মিভির্জলদো৷ মহান্ ॥৫৩॥ 

নিয়ন্তঃ শিক্পঘত্ৰীভ্যাং প্রেরিতোহরিশরাদ্দিতঃ | 

পরিচিক্ষেপ তান্ নাগঃ স রিপুন্ সব্যদক্ষিণান্ ॥৫8| 

গোপাল ইব দণ্ডেন যথা পশুগণান্ বনে । 

সকালয়তি তাং সেনাং ভগদত্স্তথ। মুহুঃ ॥৫৫॥ 

্ষিপ্রং শ্বেনাভিপন্নান।ং বার়পানামিব স্বন? | 

বভ়ৃব পাগুবেয়ানাং ভূশং বিদ্রবতাং স্বনঃ ॥৫৬| 

স নাগরাজ? প্রবরাস্কশাহতঃ পুরা! সপক্ষোহজ্িবরো যথা নূপ !। 
ভয়ং তদা রিপুধু সমাদবদ্ভূশং বণিগ্জনানাং ক্ষুভিতো ঘথাণবঃ ॥৫৭। 

ততে। ধ্বনিদ্িরদরথা শ্বপাধিবৈর্ভয়াদৃদ্বন্ডির্জনিতো ইতিভৈরবঃ | 
ক্ষিতিং বিয়দ্দ্যা? বিদিশো। দিশস্তথা সমার্ণোৎ পাথিৰ ! সংযুগে তত? ॥৫৮। 

সইভি। অভিমজ্রেন অপিতৈঃ ক্ষিপ্ত আচিতো ব্যাপ্রদেহঃ | সংস্থাতে। গ্রথিহ 11 
নিষন্থরিতি। নিদন্বশ্চাপতিভুল শিল্পং চালননৈপুনাং যনরশ্চ তাভ্যাম্ ॥৫৪। 

গোপাল ইতি । ইবশব্ধঃ সম্ভাবনাধামূ। সংকালৰতি তাড়়তি, তাং পাগুবীম 0৫৫. 

ক্ষিপ্রমিতি। শোনেন অভিপন্নানামাক্রান্তানাম্। বিদ্রবতাং পলাধ্মানানাম্ ॥৫5। 
সইতি। পুরা ইন্দেণ পক্ষচ্ছেরনাৎ পৃধম্। সমাদধহ সঞ্তনযন্ত্রাসীদিতি শেষ 1৫৭। 

তৎকালে সেই হাতীটা অতিযন্তনিক্ষিপ্ত বাণে বাগ্ুদেহ হইয়া স্র্যাকিক- 
গ্রথিত বিশাল মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥৫৩ 

ক্রমে শক্রশরগীড়িত সেই গজরাজ চালকের যত্ন ও নৈপুণ্যে সঞ্চালিত হই, 
সেই শক্রগণকে বামে ও দক্ষিণে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥%৪। 

এবং পশুপালক যেমন দণগ্ডদ্ধারা বনে পশুগণকে তাড়ন করে, সেহকপ 

ভগদত্ত অনবরত পাও্ডবসৈন্যাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥ 

হঠাৎ শ্ঠেনপক্ষী আসিয়া আক্রমণ করিলে, কাঁকগণের যেমন আকুল শক 

হইতে থাকে, সেইরূপ পলায়মান পাগুবসৈন্গণের অত্যন্ত আকুল শব হঠযত 

লাগিল ॥৫৬॥ 

রাজা ! পুর্বকালে পক্ষযুক্ত পর্তপ্রবর যেমন সাধারণের ভয় উৎপাদন 

করিত এবং উদ্বেলিত সমুদ্র যেমন বণিক্সমূহের ভয় জন্মাইয়া থাকে, সেইরগ 
তখন অস্কৃশতাড়িত সেই বিশাল হস্তী শক্রপক্ষের গুরুতর ভয় জন্মা£:ত 

লাগিল ॥৫৭॥ 

্ (৫৩). ইবুনরিসু পাথিবঃ-.বা বরানি। (৫ ৫)...আবেষ্ট়ত তাং সেনাম্...পি বর 2 



গর্ববণি পঞ্চবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২২৭ 

স তেন নাগপ্রবরেণ পাথিবে ভূশং জগাহে দ্বিষতামনীকিনীগ্। 
পুরা স্থগ্ুপ্তাং বিবুধৈরিবাহবে বিরোচনে| দেববরূখিনীমিব ॥৫৯| 
ভূশং ববৌ ভবলনসখো বিযুদ্রজঃ সমার্ণোন্মুহুরপি চৈব সৈনিকান্। 
তমেকনাগং গণশো বথা গজান্ সমন্ততো দ্রতমথ মেনিরে জন; ॥৬০। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্য।ং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যং দ্রে(ণপর্কণি 
সংশগুকবধে ভগদভবুদ্ধে চতুবিংশোহ্ধ্যায়? ॥৭| 

টি পা 
০৬ 

পঞ্চবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
(এক?) 4 

সপ্ভয় উবাচ। 

যন্মাং পার্থস্ত সংগ্রামে কম্মাণি পরিপৃচ্ছদি | 
তচ্ছণুষ মহাবাহো! পাথো বদকরৌদ্রণে ॥১। 

হত ইতি । দবছি পলাধমানৈ; | বিযৎ আকাশম্ গা পরম । তিতগ্তখিন্ ॥৫৮| 

১ ইতি। পাথিবে। ভগ্ন জগাহে আলোডয়ামাম। জগুগাত জবগিতাম্ || 

»শমিতি। জলনশ্য বন্ছেঃ সথ| ইতি জণনসথে। বায়ু বজে। ধুলি; ॥৬০। 

25 সভামহোপাপ্যারভারভাচাধ্য-শ্রহরিদাসপিদ্ছা শ্ছব।গীন শ্ট্রাচাধাবিরচিভাএ।ং মা ভাবত 

টাকীঘাং ডারতকৌদুদীসমাথ্যাধাং দ্রোনপবনি সংএপ্ধকবধে চতুবিংবোহপ্যানঃ ॥9| 

মহ'খাজ! তাহার পর সেই যুদ্ধে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ ভয়ে 

গনাঘন করিতে থাকিয়। যে ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতে থাকিল, সেই কোলহল- 

শধ যাইয়। ভূমগ্ডল, আকাশমগ্ডল, ব্বর্গ, দিক্ ও বিদিকৃ ব্যাথধ করিতে 

লাগিল ॥৫৮। 

পুরবকালে বিরোচন যেমন যুদ্ধে দেবরক্ষিত দেবসৈন্যগণকে আলোড়ন 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগদত্তর।জা তখন সেই বিশ।ল হস্তীদার। শরুসৈম্ত- 
গবকে গুরুতর আলোড়ন করিতে থাকিলেন 1৫৯ 

ক্রমে প্রবল বায়ু বহিত হইতে লাগিলে, ধুলি উঠিয়। আকাশ ও সন্ত 
দিগকে অনবরত আবৃত করিতে থাকিল এবং তত্রত্য লোকেরা সেই একট। 
হ1তীকেই সকল দিকে রি ভুরি হাতী বলিয়া মনে করিতে লাগিল? ॥৬০॥ 

*. “.'পঞ্চবিংনে ছা ব, “.'ষড়বিংশোহদ্যায়ত বর নি। 



২২৮" মহ্ ভারতে ফোণ-- 

রজো দুষ্ট সমুদ্ভূতং শ্রদত্বা চ গজনিস্বনমূ। 
ভগদতে বিকুর্ববাণে কৌন্তেয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥২| 
যথা প্রাগজ্যোতিষে! রাজা গজেন মধুসুদন ! | 
ত্বরমাণোইভিনিজ্রান্তো ধ্রবং তন্তৈব নিস্বনঃ ॥৩। 
ইন্দ্রাদনবর? সংখ্যে গজযানবিশারদঃ। 
প্রথমে। গজযোধানীং পুথিব্যামিতি মে মতি? ॥৪8॥ 

সচাপি দ্বিরদশ্রেষ্ঠঃ সদাহপ্রতিগজো যুধি | 
সর্বশস্ত্রাতিগঃ সংখ্যে কৃতকম্ী জিতক্রম? ॥৫॥ 

শন্্রনিপাতানামগ্রিষ্পর্শস্ত চানঘ ! | 
স পাণগুববলং সর্ববমগ্তৈকে! নাশরিষ্যতি ॥৬| 

যদিতি। “কিমজ্জ্রনশ্চাপ্যকরোত” ইতি পৃর্বাধ্যায়োক্ষা। পরিপচ্ছসীতাথঃ ॥১| 

বজ ইতি । রজেো ধুশিম্। বিবুর্মাণে বিবিধানি কাম্যাণি কবাণে ॥১। 

যথেতি। অভিনিক্ষান্থঃ শিবিরাহ ॥৩| 

ইত্ধার্দিতি। অনবরঃ অন্বানঃ। গজযেপ।ন।ং যণ্যে গ্রথমে| গজথানবিশারদঃ 191 

সইতি। অপ্রতিগজঃ 'প্রতিপক্চগজরহিতঃ ৷ রুতকম্ম। চা রুহজধঃ || 

মহ ইতি । সহত ইতি সহঃ পচাদিত্বাদচ, বম্মাবৃতদেত ভবাৎ ॥১ 

সঞ্জয় বলিলেন-_'মহাবান্ু রাজা! আপূনি যুদ্ধে অঙ্ঞনের কাধোর বিখয় 

যে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং যুদ্ধে অজ্জন যাহা করিয়াছেন, 
তাত শ্রবণ করন ॥১॥ 

ভগদন্ত যুদ্ধে নানাবিধ কাধ্য করিতে লাগিলে, আকাশে পুলি উঠিয়াছে 

দেখিয়। এবং হাতীর শব্ধ শুনিয়। অজ্ন কৃষ্ণকে বলিলেন--॥১॥ 

কৃষ্ণ! ভগদত্তরাজ! হস্তীতে আরোহণ করিয়! সঙ্গব যে শিবির হই 

নির্গত হইয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহার এই শব হইতেছে ॥৩॥ 

ভগদন্ত যুদ্ধে ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যুন নেন এবং ইনি পুথিবীতে সমস্ত গজযোধীব 
মপো প্রথম গজযানবিশারদ ইহাই আমার ধারণা ॥১॥ 

আবার সেই হস্তিশ্রেক্টেরও প্রতিযোদ্ধা হস্তী নাই এবং সেই হস্তিশেঃ 
যুদ্ধে সমস্ত অস্ত্রের অতিক্রমকা রী, যুদ্ধবিজয়ী ও শ্রমসহিষু ॥৫। 

নিষ্পাপ কৃষ্ণ! আর সেই হস্তী সমস্ত শক্ত্রাধাভ এবং অগ্নিষ্পর্শও সহ 

করিতে পারে। সুতরাং সেই এক হস্তীই আজ সমগ্র পাণগ্তবসৈন্ত বিনাশ 

করিবে ॥৬। 

(৪)... প্রথমো বা দ্বিতীয়ে। বা...পি ব|বরা। 
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ন চাবাভ্যাম্বতেহন্যোহস্তি শক্তস্তং প্রতিবাধিতুম্। 
ত্বরমাণস্ততো যাহি যতঃ প্রাগ জ্যোতিযাধিপঃ ॥৭॥ 
দৃপ্তং সংখ্যে দ্িপবলাদ্বয়সা চীপি বিন্মিতম্। 
অদ্যৈনং প্রেষযিষ্যামি বলহস্ত প্রিয়াতিথিম্ ॥৮। 

বচনাঁদথ কৃষ্ণস্ত প্রযযৌ সব্যসাচিনঃ | 

দীর্যযতে ভগদতেন যত্র পাঁগুববাহিনী ॥৯। 
তং প্রয়ীস্তং ততঃ পশ্চাদান্বয়ন্তে। মহারথাঃ | 

সংশপ্তকা? সমারোহন্ ৮৬৯ চতুর্দশ ॥১০| 

দশৈব তু সহআাণি ত্রিগর্ভানাং মহারথা?। 

চত্বারি চ সহআণি বাস্দেবস্ত চানুগাঃ ॥১১। 

দীর্্যমাণাং চমূং দুষ্ট ভগদভেন মারিষ ! | 

আহুয়মাণস্ত চ তৈরভবদ্হৃদয়ং দ্বিধা ॥১১| 

নেতি। আবাহ্যাং কৃষণাজ্ঞনাভাম্। খতে বিনা । ততওর, যতো] যন ॥৭| 

দপ্ূমিতি | বিশিষ্ট, শ্মিতমহঙ্কারো মস্ত তম্, বহুঘুদজয়াহ | বলত সবিতা ॥৮। 

বচনাদিতি | সব্যসাচিনঃ অঙ্ণন্ত বচণাদিতি মন্ধদ্ধ: ॥৯| 

তমিতি। সমারে।তন্ হস্তশ্বরথানিতি বেষঃ ॥১০| 

দখেতি। বাঠধেবন্ত চাশুগ। নাবায়ণাথা। অগ্চচরাত সমাবোহনিতাভবু্তিঃ ॥১১। 

আমরা ছুই জন ব্যতীত অন্য কোন লোকই ভগদন্তকে নিবারণ করিতে 
সমথ হইবে না। অতএব কৃষ্ণ! ভগদন্ত যেখানে আছেন, তুমি সহর সেই- 
খানে যাও ॥৭। 

হস্তীর গুণে যুদ্ধে দপিত এবং বয়সের গুণেও গবিত এই ভগদন্তকে আজ 
এমি ইন্ছের প্রিয় অতিথি করিয়। পাঠাইব ॥৮| 

তাহার পর ভগদন্ত যেখানে পাগুবসৈন্ত বিদারণ করিতেছিলেন, অজ্জনের 
“কা অনুসারে কৃষ্ণ সেইখানে চলিলেন ॥৯॥ 

তিনি চলিলে, চতুর্ঘশ সহআ সংশপ্ুক মহারথ পিছনের দিক্ হইতে 

হজ্ছনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে থাকিয়া সপন আপন বাহনে আরোহণ 
করিলেন ॥১০। 

আর দশ সহস্র ত্রিগর্ভদেশীয় মহারথ এবং চারি সহজ নারায়ণসৈম্তও নব স্ব 
বহনে আরোহণ করিলেন ॥১১। 

)""প্রতিবারিতুম্ পি। (৮) এক্রং সংখো দ্বিপবলাৎ...ব। (১২) দাগ্যমাণাম্... 
রি ব।ব। 



২৩০ মহাভারতে ফ্রোণ-- 

কিন্ন, শ্রেয়স্করং কর্ম ভবেদছ্যেতি চিন্তয়ে | 

ইহ বা বিনিবর্তেয়ং গচ্ছেযং ব বা যুধিষ্টিরম্ ॥১৩| 
তন্ত বুদ্ধ বিচার্য্যৈবমর্ভুনস্য কুরূদ্হ ! | 

অভবদ্ভূষসী বুদ্ধিঃ সংশপ্তকবধে স্থির! ॥১৪।॥ 

স সন্নিরৃভঃ সহুস| কপিপ্রবরকেতন? | 

একে। রথসহক্রাণি নিহন্তং বাসবী রণে ॥১৫॥ 

স| হি দুর্যযোধনস্তাসীন্মতিঃ কর্ণ চোভয়োঃ | 
অর্জনস্য বধোপায়ে ঘা বৈ দ্বৈধমকল্পয়ৎ ॥১৬॥ 
স তু দোলায়মানোহভূদ্দৈধীভাবেন পাগুবঃ। 
বধেন তু রথাঞ্যাণামকরোগাং স্ব! তদা ॥১৭॥ 

দীষ্যেতি। হৃদযমজ্দ্রনস্ত, দ্বিপ| সংখপ্ৰকান্ ভগদত্তং ব| গচ্ছামীতি দ্বিবিমযুকম্ ॥১১। 

তদেবাহ কিমিতি। ইহ মংখপ্তকমুদ্ধে॥  শ্গদন্তাদ্যুদিটিরং রগিতুমিত্যর্থ ॥১৩। 
তন্তেতি। এবং বিচা্য, স্থিস্তেত্যপাভারন্ৈবকত্কবহানিঃ | শিব! সখপুকৈরাভত গং 

"আভতে! ন নিবিন্টেয্ম্” ইতি পুর্ঝ প্রতিজ্ঞাবশাদিতি ভাব: ॥১৪| 

সইতি। বাসবন ইন্দন্ঞাপত্যমিঠি বাসবিরজনঃ | রেফপর ত্বাদীর্ঘঃ ॥১৫। 

সেতি। সাতাদূশী। দৈরমত্নমণমঃ | তত কৌশপঞ্। তযোরেবেত্যানযঃ ॥১৬| 
সইতি। বধেশ বপঙ্িবীকরশেশ। বখাগ্র্যাবাং সাখপকানাম্ তাত তযোমতিম্ 0১৭। 

মাননীয় রাজা! ভগদন্ড পাগুবসৈন্য বিদারণ করিতেছেন দেখিয়া এব 

সংশগ্তকপপ্রভৃতিরা যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন বলিয়া অজ্জনের মন সংশয়াপন় 

হইল ॥১১।॥ 
“আমার পঞক্দে এখন কোন কাধ্য মঙ্গলকর হইবে ইহাই চিন্ত। করিতেছি : 

আমি এখন কি সংশপ্তকথুদ্ধে ফিরিব, না-যুধিষ্টিরের দিকে যাইব? ॥১৩। 

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! মনে মনে এইরূপ বিবেচন। করিবার পরে, মশগুকবধ- 

বিষয়েই অজুনের বুদ্ধি অধিক পরিমাণে স্থির হইল ॥১৪॥ 
তখন কপিধ্ধজ এক অজ্জনই যুদ্ধে সহআ্ সহত্র রথীকে বধ করিবার জন্থা 

তৎন্ণ1ৎ ফিপ্রিলেন ॥১৫। 

অজুর্নকে বধ করিবার উপায়াবিষ্কারবিষয়ে ছুর্য্যেধন ও কর্ণ এই ছুই জনই 
সেইরূপ বুদ্ধি (কৌশল) করিয়াছিলেন, যাহাতে অজুনের উক্তরূপ দ্বৈধীভাৰ 
হইয়াছিল ॥১৬। 

(১৩) - অগ্ভেতি চিন্তরন্-.বা, অগ্চেতি চিনতয়া-..ব,---অগ্যেত্যচিগ্তরৎ'-নি। (১৭) তত 

সংবর্তয়ামাস দবধীভাবেন,. পি ঝ| ব রা»**'নরাগ্র্যাণ[ম্.পি। 
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ততঃ শতপহত্রীণি শরাণাং নতপর্ববণাম্। 

অস্থজন্নজ্ঞুনে রাজন! সংশগুকমহারথাঃ ॥১৮।॥ 

নৈব কুস্তীস্বতঃ পার্ধো নৈৰ কৃষ্ণ জনার্দীনঃ | 

ন হয়া ন রথে রাজন! দৃশ্যান্তে স্ম শরৈশ্চিতা; ॥১৯। 
যদ মোহমনুপ্রীপ্তঃ সম্বেদশ্চ জনার্দনঃ | 

ততস্তান্ গ্রায়শঃ পাঁ্ধে। ব্রঙ্গান্ত্েণ নিজদ্বিবান্ ॥১০| 

শতশঃ পাণয়শ্ছিন্নাঃ সেধুজ্যাতলকান্মুকাঃ। 
কেতবো! বাঁজিন? সুতা রথিনশ্চাপতন্ ক্ষিতৌ ॥২১। 
দ্রমাচলাগ্রান্ধরৈঃ সমকী য়া স্থৃকল্পিতাঃ। 

হতারোহাঃ ক্ষিতৌ পেতুদ্িপাঃ পার্থশরাহতা? ॥২১॥ 

তত ইতি। নতপব্বণাশীষদ্বক্রোপান্থানাম্ ॥১৮। 

নেতি। পার্থোইজ্জীনঃ | চিতা ব্যাপ্তাঃ ॥১আ 

ধদেতি। সন্বেদে ঘম্মা্তদেহঃ | প্রায়শো বহুলান্ ॥২০| 

উক্তনিহননমের বিবুণোতি যড়ভিঃ। শতশ ইতি। পাশঘো ভশ্যাঃ , উমভিবাটৈ শঃ 

জাভিধনপ্রনৈঃ তলৈহন্তাবরণৈঃ কান্ম্কৈশ্চ সহেতি তে ॥২১। 

দ্রমেতি। দ্রমাণাং বৃক্ষ/বাম্ অচলানাং পরতানাধ। অগেধু যে অপর! মেঘাস্ৈঃ| 

'কাশবহিনাষগগ ধরাশামাকতিপরিমাণস্ত ক্,মশকাতরা তত্সদকার়ত' দুধোধমিতি দ্রমা- 

চলাগ্রেতুক্তম্। সুকল্পিতাঃ স্থলজ্জিতাঃ। দিপাঃ সংখপ্রকগজা; 8২২ 

কেম না, অজু উক্তরূপ দৈদীভাববশতই প্রথমে দোলায়মান হইয়া- 

ছিলেন; কিন্তু পরে তিনি সংশপ্তকরথিশ্রেষ্ঠদিগকে বধ করা স্থির করায় 

আহাদের সে বুদ্ধিটাকে নিশ্ষল করিয়া দিয়াছিলেন ॥১৭| 

রাজ! তাহার পর সংশপ্ৃক মহারথেরা অজুনের উপরে শতসহন্র নতপৰ 

বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৮।॥ 

রাজা! তখন বাণে ব্যাপ্ত হইয়। যাওয়ায় কুন্তীনন্দন অজুন, জনার্দন কৃষ্ণ 

তাহাদের অশ্বগণ বা রথ ইহার কিছুই দেখ। গেল না ॥১৯॥ 

যখন কৃষ্ণ প্রায় মোহপ্রাপ্ত ও ঘর্মান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন অজুনি 

্রহ্গাস্ত্রধার। প্রায় সংশপ্তকদিগকে বধ করিলেন ॥২০॥ 

বাণ গুণ, হস্তাবরণ ও ধনুর সহিত শত শত হস্ত, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও 

রথীরা ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥১১। 

আরোহীর ৫ হইলে, বৃক্ষ ও পর্বতের অগ্রবর্তী মেঘের ন্যায় বিশাল- 

রি বন্ধে গনিজদ্রিবান্__পি। (২২).. সমবপাঃ...পি ব। 



২৩২, মহাভারতে ফোঁণ_- 

বিপ্রবিদ্ধকুথাবন্ধাশ্ছিন্নভাণ্ডাঃ পরাঁসবঃ | 
সারোহাস্তরগাঁঃ পেতুর্মথিতাঃ পার্থমার্গ গৈ? ॥২৩। 
সষ্টিপ্রাসাসিনখরাঃ সমুদ্গরপরশ্বধাঃ | 
বিচ্ছিন্ন বাহবঃ পেতুণাং ভল্লৈঃ কিরীটিনা ॥২৪॥ 
বালাদিত্যান্বুজেন্দুনাং তুল্যরূপাণি মারিষ ! | 
সংছিন্নান্যর্জুনশরৈ? শিরাংস্যুবাঁং প্রপেদিরে ॥২৫। 
জন্বালালঙ্কৃতা সেন। পত্রিভিঃ প্রাণিভোজনৈ | 
নানারপৈস্তদাইমিত্রান্ ভুদ্ধে নিত্বতি ফাল্গুনে ॥২৬॥ 
শ্গোভযন্তং তদা সেনাং দ্বিরদং নলিনীমিব | 

ধনগ্তায়ং ভূতগণা? সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥১৭॥ 

বিপ্রেতি। বিপ্রবিদ্ধাশ্ছিত্ব। পাতিতাঃ কুখাবন্ধাঃ পু্টান্তবণাণি মেযাৎ তে, ছিন্াশি 
ভাগুানি ভম্ণশি মেমাং তে, পরাসবে। মুতাঃ ॥১৩| 

সঈীতি। পষ্টিপ্রহৃতীনি তদানীস্থনান্তত্থাণি ॥২৪। 

বালেতি। বালাদিত্ো নবোদিতস্য্যঃ অঙ্গ জং পদ্মম্ ইন্দুশ্ন্দশ্চ তেষাঁম্ ॥২৫। 

জজালেতি ৷ পত্রিভিরগ্নিময়ৈর্বাণৈঃ | অমিত্রান্ শক্জন্। ফাল্গুনে অজ্জনে ॥২৬| 

ক্ষোভেতি। তন ভূতগ || আকাশস্থদেবাদিপ্রাণিসমৃ্তাঃ, নলিনীং পদ্মলবসীম্, ক্ষোভদন্থ 

মালোড়ান্থম, দ্বিরদং গজমিব, সেনাং ক্ষোভয়ন্তং ধনঞ্চয়ম্। সাধু সাপু ইতি অপূজযন 

গ্রাণংসন্ ॥২1] | 

শরীর ও সুসজ্জিত হস্তী সকল অজুনের বাণে আহত হইয়া ভূতলগত হইতে 
লাগিল ॥১১॥ 

অজুনের বাণে পৃষ্টের আস্তরণ নিপতিত এবং অলঙ্কার ছিন্ন হইয়! গেলে, 
মৃত ও মথিত অর্থগণ আরোহীদের সহিত পড়িতে থাকিল ॥২৩॥ 

খষ্টি, প্রাস, অসি, নখর, মুদ্গর ও পরশুর সহিত পদাঁতিগণের বাহু সকল 
অজুর্নের বাণে ছিন্ন হইয়া! পতিত হইতে লাগিল ॥২৪॥ 

মাননীয় রাজা ! নবোদিত সূর্য, পল্প ও চন্দ্রের তুল্য মুখ সকল অর্জনের 

বাণে ছিন্ন হইয়! ভূতলগত হইতে থাকিল ॥২৫॥ 
ক্রুদ্ধ অন তখন প্রাণিগণের পপ্রাণনাশক, নানারূপ অগ্নিময় বাণদ্বারা 

শক্রগণকে সংহার করিতে লাগিলে, অলঙ্কৃত সৈন্যের জবলিতে লাগিল ॥২৬। 

হস্তী যেমন পদ্মসরোবর আলোড়ন করে, সেইরূপ অন তখন সংশপ্তক- 

(২৩) বিপ্রবিদ্বমূখ। নাগাঃ 'সারোহান্ত রণে পেতুঃ “বা! নি। (২৬) জজালালন্বতৈঃ-.'ব। 



পর্ববণি পঞ্চবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৩৩ 

দৃষ্ট1 তৎ কণ্ম পার্থস্য বাঁসবস্তেব মাধবঃ। 
বিল্ময়ং পরমং গন্ব। প্রাঞ্জলিস্তমুবাচ হ ॥২৮। 

কশ্মৈতৎ পার্থ! শক্েণ যমেন ধনদেন চ। 
ক্ষরং সমরে ঘন্তে কৃতমগ্ভেতি মে মতি? ॥২৯। 
বুগপচ্চৈৰ সংগ্রামে শতশোহথ সহত্রশঃ 

পতিত এব মে দৃষ্টাঃ টা |৩০। 
ততঃ সংশপ্তকাঁন্ হত্বা। ভূযিষ্টং যে ব্যবস্থিতাঠঃ | 
ভগদভাঁয় যাহীতি কৃষ্ণং পার্ধোহভ্যচোদয়ৎ ॥৩১| 

ইতি শ্রীমহ।ভারতে শতপাহজ্মযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্োণপর্ধণি 
সংশপ্তকবধে সংশগুকবিনাশে পঞ্চবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| * 

9০ ৩৪০9০ 

দৃঠেতি। বাস্বঙ্গ ইন্দ্র, মানব রুষ্। তং পার্থম্ ॥২৮। 
কনম্মেতি। পশদেন বুবেবেণ। তে তৃষা ॥২৯। 

ঘগপপিতি। পতিত ব্রহ্মা প্র হাঁবাহ। মে মহা ॥৩০| 

তত রে | ভুরি, ঘণ। স্যান্তথা | অগ্ঞচোদঘৎ প্প্ররয়ং |৩১| 

ইত যহানহোপাধাধ ভারতাচাধা-শ্রহরিদাসসিপান্তবাগীশভট্র।চাষ্যবিরচিতায়াং মা ছাবত- 

রং কাবা, ভার্তকৌমুদীস্মাথ্যায়াং দ্রেণপর্বরণি সংখপ্তকবধে পঞ্চবিশোহনাযং ॥০। 

টি 

সৈহ্ব আলো।ড্ুন করিতে লাগিলে, তত্রত্য প্রাণীরা সকলে “সাধু সাধু বলিয়। 

তাহাকে প্রশস। করিতে লাগিল ॥১৭॥ 

কৃষ্ণ তখন ইন্দের ন্যায় অজ্জুর্নের সেই কাধ্য দেখিয়া অত্যন্থবিক্ময়াপন্ন 
£ইয়। কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে বলিলেন_২৮॥ 

“অজুনি! তুমি গাজ যুদ্ধে যে কার্য করিলে, এ কাধ্য কর। ইন্দ্র, যম ও 
কবেরের পক্ষেও দুর্ধর ইহাই আমার ধারণা ॥২৯। 

শত শত ও সহস্ত্র সহস্স সংশপ্তকমহারথ একদাই যুদ্ধে নিপতিত হইয়াছেন 

শামি দেখিয়াছি? ॥৬০। 

যে সশপুকের। যুদ্ধের জন্য অবস্থান ্ষরিতেছিল, ভাহাদের অধিক- 

সখ্যককেই বধ করিয়া অজুন কৃষ্ণকে বলিলেন-_-এখন ভগদত্তের দিকে 

যাও ॥৩১। 
০75 
০০০ 

(৩১) সংশপ্তকাংস্থতে। হা ভুরিঠাঃ.পার্ধোভানোদয়ং_বানি। ডু 
বিংশোধ্ধ্যায়” ব, “০ সপ্তবিংশোহপ্ায় বা র। নি। 

৩০ | 



বড়বিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

সপ্তীয় উবাচ। 
ঘিযাসতস্ততঃ কৃষ্ণ; পার্থস্যাশ্বান্ মহাজবান্। 

সংপ্রৈষীদ্ধেমস'্ছন্নান্ দ্রোণানীকায় পাগুরান্ ॥১। 
তং প্রয়ান্তং কুরুশ্রেষ্টং স্বাস্ত্াতুং দ্রোণতাপিতান্। 
সশশ্মা ভাতৃভি; সাদ" যুদ্ধার্থী পৃষ্ঠতোহস্বয়াৎ ॥২॥ 
ততঃ শ্বেতহয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীদজিতগ্জয়? | 
এয মাং ভ্রাতৃভিঃ সা্ধং সুশম্মাহ্বয়তেহচ্যুত ! ॥৩॥ 
দীর্যতে চোভরেণৈতৎ সৈন্যং নঃ শক্রসৃদন ! | 
দ্বৈধীভূতং মনো মেহগ্ কৃতং স'শপ্তকৈরিদম্ ॥8॥ 
কিং নু সংশপগুকান্ হন্মি ্বান্ রক্ষাম্যহিতাদ্দিতান্। 

ইতি মে ত্বং মতং বেখ তত্র কি” স্কৃতং ভবেছ ॥৫॥ 
বিষেতি। দিয।সতে। ভগদতং প্রতি যাতুমিচ্ছতঃ ॥ হেমসংছন্প।ন্ ম্বণালঙগারা বুতান্ ॥.। 

তমিতি। ম্বান্ পক্ষীদধোধান্। অন্বনাৎ অগচ্ছৎ ॥২। 
তত ইতি । গেতহযোহ্নঃ | দেবৈরপ্যজিতান্ নিবাতকবচাদীন্ জঘতীতি সণ 1৩। 

দীধ্যত ইতি । দীষ্যতে ভগদন্তেন দ্রোণেন চেতি শেষ? ॥8| 

সপ্তয় বলিলেন_-'তাহার পর অভর্ন ভগদন্তের দিকে যাইবার ইচ্ডা 

করিলে, কৃষ্ণ মহাবেগশালী, ব্বর্ণীলঙ্কারে আবৃত ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগুলিকে সেই 

দিকে চালাঈয়৷ দিলেন ॥১। 

কৌরবশ্রেষ্ঠ অজু ন দ্রোণগীড়িত স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে রক্ষা করিবার জন্থা 

প্রস্থান করিলে, যুদ্ধার্থী স্শন্ম! ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পিছনে 
পিছনে চলিলেন ॥১॥ 

তখন অজিতবিজয়ী অজুঁন কৃষ্ণকে বলিলেন--কু্ণচ! ভ্রাতাদের সহিত 

এই ্ুুশম্মা আমাকে যুদ্ধে আহ্বান, করিতেছেন ॥৩। 
অথ চ শক্রদমন ! উত্তরদিকে আমাদের এই সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইতেছে। 

সুতরাং সংশপ্তকেরা আজ আমার মনটাকে দ্বৈবীভাবাপন্ন করিল ॥9॥ 

শা মনোজবান্...বা বরা নি, ডরোণানীকার সত্বরান্-_বা, জ্রোণানীকায় সংস্বরন্নি | 

(২)-'ম্বান্ ভীতুন্*পি বাব রা। (৪) দীধ্যতে চোতরেণশৈৰ তঙ সৈন্যং মধুস্থদন 1." 
বরানি। 



ষড় বিংশোহধ্যায়ঃ। ২৩৫ 

এবমুক্তস্ত দাঁশার্থ; স্থান্দনং প্রত্যবর্তযুৎ। 

যেন মা পাণ্ডবং সমুপাহ্বযৎ ॥৬| 
ততো হজ্জুনঃ স্থশশ্মীণং বিদ্ধা সগুতিরাশুগৈঃ। 

ধবজং ধনুশ্চাস্ত তথা ৮ মমকৃন্তত ॥৭॥ 

ভ্রিগর্ভাধিপতেম্চাপি ভ্রাতরং ঘড় ভিরশুগৈঃ | 
সাগ্ধং সমূতং তবরিতঃ পার্থ? প্রেমীদ্যমক্ষরমূ ॥৮। 
ততো! ভূজগসঙ্কাশীং স্বশন্মা শক্তিমায়মীম্। 

চিক্ষেপাজ্জনমুদ্দিশ্য বাস্বদেবায় তোমরমূ ॥৯। 

শিং ভ্রিভিঃ শরৈশ্ছিন্বা তে।মরং ব্রিভিরর্নঃ | 
শন্মাণং শরব্রাতৈর্মোহয়িত্বা ন্যাবর্ভয়ৎ ॥১০। 

কিশিতি। অহিতাদ্দিতান্ এঞ্পীডিতান্। মত নাশয়খিতাথু বধ আ নামি ॥৭। 

এবশিতি । দাশাহনদংশীয় কষ) শ্তদানত রথম। কাবোখৈবো বং দম ॥9| 

তত ইতি। আশুগৈবাণৈ;| ক্ুরাভাহ তথ জবার! ভ]।ত বানা ভাম্ ৭ 

ঘিগর্তেতি। মমক্ষঘণ ঘমালয়ম্ত “নিলখাপচমৌ ক্ষযৌশ ইতামব:0৮। 

তত ইতি। উু্রগপঙ্ধীণ।- সপপভুলাদীর্ঘাম্। আ্মীত লৌহমদীম্॥আ। 

শ্দিশিতি। এর] বাত সমঠৈত মোহঘিত।| মনদিগ।বরণেন 1১০] 

আমি এখন কি সংশপুক সংহর করি? ন1-শক্রগাড়িত স্বপক্ষরক্ষ। করি? 

এইরূপ আমার সংশয়িতাবস্থা ভুমি জান। সুতরাং এখন কি করিলে ভাল 

পর। হয়, তাহ বল? ॥৫॥ 

গভুঁনি এইরূপ বলিলে, স্শন্মা যে দিকে থাকিয়া এভুনকে আহ্বান 

+পিয়াছিলেন, কৃষ্ণ সেই দিকে রথ ফিরাইঈলেন ॥৬| 

তাহার পর অঙ্ুনি সাতট। বাণদ্বারা সুশন্মীকে নিদ্ধ করিয়া ছ্ুইট। ক্ষরপ্র- 

দারা ভাহ।র ধ্বজ ও ধন্তু কাঁটিয়। ফেলিলেন ॥৭। 

এবং তিনি তরান্বিত হইয়া ছয়টা বণদ্।র| অশ্ব ও সারথির সহিত স্ুশম্মীর 

*াতাকেও যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৮॥ 

তদনন্তর স্ুশন্মা অজুর্নের উপরে একটা সর্পতুল্য দীর্ঘ ও লৌহময়ী শক্তি 
এবং কৃষ্ণের উপরে একটা তোমর নিক্ষেপ করিলেন ॥৯। 

তখন অজুনি তিনটা বাণে শক্তিটাকে এবং তিনট। বাণে তোমরটাকে ছোদন- 

ধর্বক বাণসমূহদ্ র। স্বশম্ম।কে মোহিত করিয়। 1 প্রতিনিবৃন্ত করিলেন ॥১০। 

(8). চিক্েপাজরনমানসত-. 'ব|বৰ নি | 



২৩৬ মহাভারতে দ্রেণ-- 

তং বাসবমিবায়াস্তং ভূরিবর্ধ শরৌঘিণম্। 
রাজংস্তাবকসৈন্যানাং নৌগ্রং কশ্চিদবারযৎ ॥১১। 
ততো ধনপ্জয়ো বাগৈঃ সর্বানেব মহারথান্। 

আয়াদিনিত্বন্ কৌরব্যান্ দহন্ কক্ষমিবানলঃ ॥১২। 
তস্য বেগমসম্থং তং কুন্তীপুত্রস্ত ধীমতঃ | 

নাশরু,বংস্তে সংসোট, স্পর্শমগ্রেরিব প্রজা ॥১৩। 
ংবেয়ন্ননীকানি শরবর্ষেণ পাঁগুবঃ। 

স্ূপর্ণ ইব নাগেন্দরং প্রায়াৎ প্রাগ্জ্যোতিষং গ্রতি ॥১৪। 
বন্তদানাময়জ্জিফুঙভরতানামপাপিনাম্। 

ধনুঃ ক্ষেমকরং সংখ্যে দ্বিতা মশ্রবদ্ধনম্ ॥১৫ 

তদেব তব পুত্রস্ত রাজন্! ছুদ্যুতদেবিনঃ। 
কৃতে ক্ষত্রবিনাশায় ধনুরায়চ্ছদজ্জুনঃ ॥১৬॥ (যুগাকস্) 

শো বন? তি। ব।সবমিন্রম্, ভরিবর্ প্র্ঠরবারিবষিণম্ শরৌঘিণমঞ্জনম্ 1১১) 
তইতি। আয়াঞ্তগদভবলং প্রত্যাগচ্ছৎ। কক্ষং ভণবাশিম্ ॥১২। 

তশ্তেতি। প্রজাঃ কৌরবপক্ষীয়া জনা “গ্রজ। 1২ সন্থতৌ নো? ইত্যমবঃ১৬| 

সমিতি । সুপণে| গরুড নাগেন্ং সর্পআে্ম্ ॥১৪। 

যদিতি। তদ| র|জন্যাৎ পুরুষ জিযরজ্ছনঃ। আরচ্ছদিভঁতবান॥১৫--১৭। 

র্ 

রাজা! ক্রমে গ্রচুরবারিবধণকারী ইন্দ্র হায় বাণসমুহবষণক।রী ও 
উগ্রমুত্তি অভুঁন আসিতে লাগিলে, আপনার পক্ষের কেহই উহাকে বারও 

করিতে পারিল না ॥১১।॥ 

তাহার পর অর্জন বাণদ্ধারা কৌরবপক্ষীয় সমস্ত মহারথকে তাড়ন করত? 

ভুণদহনকারী আগ্সির হ্যায় আসিতে লাগিলেন ॥১১॥ 

তখন মানুষ যেমন অগ্নির স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ সেই কৌরব- 

যোদ্ধার! বুদ্ধিমান অজুনের সেই অসহা বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥১৩। 

পরে গরুড় যেমন বৃহৎ সপ্পের,প্রতি ধাবিত হন, সেইরূপ অজুরনি বাণবধণ- 

দ্বারা কৌরবসৈন্য বেষ্টন করিয়! ভগদত্তের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৭। 

ক্রমে বিজয়ী অজুনি পুণ্যবান্ ভরতবংশীয়গণের মঙ্গলজনক এবং যুদ্ধে শর- 
পক্ষের অশ্রবদ্ধক যে ধনু তখন (রাজস্ুয়যজ্ঞের পুর্বেব) একবার অবনত 

করিয়াছিলেন, ছৃষ্টদ্যুতক্রীড়াকারী আপনার পুত্রের দোষে ক্ষত্রিয়বিনাশের জন্য 
সেই ধন্ুখানকেই আবার জেই সময়ে বিস্তৃত করিলেন ॥১৫--১৬। 



পর্বণি ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ। ২৩৭ 

তথ! বিক্ষোভ্যমাণী সা পার্থেন তব বাহিনী | 

ব্যশীর্্যত মহারাজ! নৌরিবাসীছ্য পর্ববতম্ ॥১৭॥ 

ততো দশ সহআণি ন্যবর্তস্ত ধনুক্মতাম্। 

মতিং কৃত্ব। রণে ত্র বাং বীর! জয়পরাজয়ে ॥১৮॥ 

ব্যপেতহৃদয়প্রাসা আবক্রস্তং মহারথাঃ। 

আচ্ছৎ পার্ধো গুরুং ভারং সর্বভারসহে। যুদি ॥১৯। 
বথা নলবনং ক্ুদ্ধঃ প্রভিন্নঃ যষ্টিহায়নঃ | 
মুদীয়াভদ্দায়স্তঃ পার্োহস্বদচ্চমূং তব ॥২০| 
তন্মিন্ প্রমথিতে সৈহ্ে ভগদ্তো নরাধিপঃ 

তেন নাগেন মহলা ধনপ্জয়মুপারবৎ ॥২১।॥ 

তং রথেন নরব্যাঙ্ঃ প্রত্যগহদ্বনগ্ীয়ঃ | 

স সন্নিপাতস্তমুলে। বভৃব রথনাগযোঃ ॥২২। 

তথেতি। পরতমাসাগ্ পর্বতে স'ঘম* প্রাপ্য ॥১৭। 

তত ইতি । বন্টম্মতা" পন্িরাণাম। ভরা দুটাম্॥১০। 
বপেহেতি। বাপেতহ্দ্যরাস। শিভরাঃ। আন্ত অগুরাং ॥১৪। 

বাতি প্রভিন্নে। মদআবী, মষ্টিহাঘনগদৈব তন্ত মৌবনাং | আদে। সহবান্ ॥২০| 

হশিমিতি। তেন স্বকীয়েন। নাগেন হব্গিন] 1২১) 
হমিতি। সন্গিপাতঃ সংদর্ষে। যুদ্ধমিতি যাব ॥২২ 

নহারাজ! অঙ্জন সেইভাবে আপনার সৈন্ত অলোডুন করিতে লাগিলে, 

পপহসঘধে নৌকার ন্যায় তাহ। ক্রমশঃ বিশীর্ণ হইাতে ল।গিল ॥১৭। 

ভাঙার পর বীর দশ হাজার ধনুদ্ধর যুদ্ধে জয়-পরাজয়পিযয়ে দৃঢ় বুদ্ধি 

বাপয়। প্রতিনিবৃন্ত হইলেন ॥১৮। 

সেই মহারথের। নিউয়চিন্তে অজ্জুনিকে পরিবেষ্টন করিলেন । তখন সমস্ত- 

হারসহিফ অজ্জুনও যুদ্ধে সেই গুরুতর ভার গ্রহণ করিলেন ॥১৯। 
ক্রমে মদআবী, ষষ্টিবধবয়স্ক ও ক্রুদ্ধ হস্তী যেমন নলবন দর্দন করে, মেইরূপ 

হঞ্জন সযন্ধে আপনার সৈন্য মর্দন করিতে লার্ধিলেন ॥১৭। 
অজ্জন সেই সৈন্য আলোড়ন করিতে লাগিলে, ভগদন্তরাজা নিজের সেই 

হ্ীতে আরোহণ করিয়। বেগে অর্জনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১১॥ 

পরে রথারোহী নরশ্রেষ্ঠ অজুর্ন ভাহাকে গ্রহণ করিলেন । তখন রথ ও 

হস্তীর তুমুল সংঘর্ষ হইতে লাগিল ॥২২। 
(১৯) ব্যপেতহায়জ্রাস আপদন্মাতিগো রখ, পি | (২৯), বব নরন।গদো শি। 



২৩৮ মহাভারতে দ্রোণ_ 

কঙ্সিতাভ্যাং বথাশীন্্রং রথেন চ গজেন চ। 

সংগ্রামে চেরতুবাঁরৌ ভগদভধনঞ্জয়ো ॥২৩॥ 
ততে। জীমৃতসঙ্ক শান্নাগাদিক্্র ইব প্রাভুঃ | 
অভ্যবর্ধচ্ছরৌঘেন ভগদভ্ো ধনগ্য়ম্ ॥২৪। 
স চাঁপি শরবর্ধং তচ্ছরবর্ষেণ বাঁসবিঃ | 

অগ্রাপ্তমেব চিচ্ছেদ ভগদতস্ত বীর্য্যবান্ ॥২৫॥ 

ততঃ প্রাগ্জ্যোতিঘে। রাজ। শরবর্ষে নিবারিতে । 

ংরভনয়নো রোধাৎ পার্থং পুনরবাকিরৎ ॥২৬। 

স তথ৷ রা পার্থ, সমভিহত্য বৈ। 

চোদয়!মাস তং নাগং বধায়।চ্যুতপার্থযোঃ ॥২৭। 
তমাপতন্তং দ্বিরদং দৃষ্ট। ক্রুদ্ধমিবান্তকম্। 
চক্রেহপমব্যং ত্বরিতঃ স্যন্দনেন জনার্দন? ॥২৮। 

| 

মি 
ণ ৫1 ঠামিতি। কন্সিতাভযাৎ সঞ্গিতাভ্যাম্। অত্রসতিক্রমেথা সঃ ॥২৩। 

তইতি। জীমতসপানাশেঘতুল্যাঙি নাগদ্গজাত আহঃ রাজা ॥২৪। 

ইতি । বাধবগ্ত ইন্গাপতামিতি বাসবিরজ্ভনঃ॥ অশ্রাপ্রমমাগতমের ॥২৫| 

তইতি। নিবারিতে পাথেন। অবকিরহ শরবমেণৈবাবুণোহ ॥১৯৬। 

সইতি।. চোদযামাস প্রেরধানাপ, শাগত ভস্িনম্ ॥২৭| 

তমিতি । িরদ হঞ্চিশমূ। অপসবা” বামবভিনম্, ম্যন্দনেন রখেন 1২৮। 

ক্রমে বীর ভগদন্ত ও অর্জুন শান্তর অনুসারে সঙ্জিত হস্তী ও রথে সমরাজনে 
বিচরণ করিতে থ।কিলেন ॥১৩॥ 

তাঁহার পর ইীন্দ্রের ন্যায় ভগদন্তরাজা মেঘতুল্য সেই হস্তীর পুষ্ঠ হইতেই 

অভ্নের উপরে বাণবধণ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥ 

ভগদন্তের সেই বাণসমূহ না আসিতে, বলবান্ অজু বাঁণবর্ণ কণিয। 

সেগুলিকে ছেদন করিলেন ॥২৫॥ 

অজুনি বাণবর্ষণ নিবারণ করিলে, ভগদত্তরাজা ক্রোধে আরক্তনয়ন হস 
পুনরায় বাণবধণ করিয়! ভজুনিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥২৬। 

ক্রমে ভগদত্ত বাণবধণদ্বারা সেইভাবে অজুনিকে তাড়ন করিয়। কৃষ্ণ € 

অজু'নকে ব বধ করিবার জন্য সেই হাভীটাকে চাল।ইয়া দিলেন ॥২৭। 

(২৬) ততঃ প্রাগ্জ্যোতিযো রাজ। শরব্ধং নিবাধ্য তৎ। শরৈর্মমে মাধ £ পা 

রুষ্ঞ্চ মারিষ!॥--পিবাব। (২৭) ততঃ স শরজালেন মৃহতাভ্যবকীর্ধ্য তৌ-. পি ব|ব। 



পর্ববি সপগ্তবিংশো হ্ধ্যায়ঃ | ২৩৯ 

তং প্রাপ্তমাপি নেযেষ পরাবৃন্তং মহাদ্বিপমূ। 

সারোহং স্বৃত্যুসাৎ কর্তং £ং স্মরন ধন্মং ধনীয়ঃ ॥২৯॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাঁহজ্যাং ং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাঁং দ্রোণপর্ববণি 
সংশগ্তকবধে ভগদভযুদ্ধে ষড়বিংশোহ্ধ্যায় ॥০| 

শত ০৮০ সপে 

৫ 9 

সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়ং 

তরাট্র উবাচ। 
তথ! ত্ুদ্ধঃ কিমকরোদ্গদভতস্ত পাগুব£ | 
প্রাগৃজ্যোতিষে বা পার্থস্ত তন্মে শংস বথ।তথম্ ॥১। 

সপ্তয় উবাঁচ। 

প্রাগৃজ্যোতিষে সংসক্তাবূভৌ দাশাঠপাগুবৌ | 
সবত্যোর্দংঘ্রান্তিকং গ্রাণ্তৌ সর্বভূতানি মেনিরে ॥২। 

পি 

গিতি। ধশ্মম্ “সমাভাগ্য প্রহত্তবাম” ইতি পূরকুত প্রতিজ্ঞা শিমুমম্ ॥৯৯| 

রঃ সহামহোপাধ্যার-ভার তাচার্ধ্য-শ্ীহরিদাসসিদ্ধান্ববাগীশ ভট্টাচাধাবিরচিতার়।াং মহ! ভ/বত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যাযাৎ দ্রোণপর্বণি সংশপকববে মডবি'বেতিদ্যাঘ ॥9। 
স্পাীিশিতি 5০5 --- শা 

থেতি। সঞ্চযোক্তিগ্রতিবন্ধীভাবেহপি ধৃতবাষ্রশ্যাবেগাতিরেকাত পুনরাদেশঃ॥১। 

+দ্ধ যমের ম্যায় সেই হাতীটাকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ সত্তর রথখানকে 

ঢলাইয়া তাহাকে বামদিগ বর্তী করিলেন ॥২৮। 

সেই মহাহস্তীটা ফিরিয়া উপস্থিত হইলেও, অর্জন পুব প্রতিজ্ঞ স্মরণ করিয়া 
হবোহীর সহিত তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন না? ॥১৯। 

7 কক 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-_“সপ্তীয়! অজ্জুন সেইনুপ ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদন্তের কি 

পল, ভগদন্তই বা অর্জুনের কি করিলেন, তাহা আমার নিকট যথাযথভাবে 
পল ॥২॥ 

১৯) ইতঃ পরম্ সতু নাগো | দিপরথান্নহ হাসা মি! || প্রাহিখোদ্যযলোকাঃ 
২5. ত্ুদ্ধো ধনগ্য় ॥ অয়ং ক্লোকোহধিকঃলপি বাব। ৯ সপ্রবিংশোষ্ধ্যায়ত ক)? 
এ বংশোহ্ধ্যারঃ বা রানি। 



২৪০ মহাভারতে দ্োঁণ-- 

তথ তু শরবর্ধণি পাঁতযত্যনি শং প্রভে| ! | 

গজব্বন্ধাম্মহারাজ ! কৃষ্ণয়োঃ স্যন্দনস্থয়ো? ॥৩॥ 

অথ কাঁঞ্চায়সৈর্বাণৈঃ পুর্ণকাম্মুকিনিঃস্থতৈঃ | 
অবিধ্যদ্দেবকীপুত্রং হেমপুস্বৈঃ শিলাশিতৈ? ॥৪॥ 
অগ্নিষ্পর্শসমাস্তীক্ষা ভগদন্তেন চোদিতাঃ । 

নিভিদ্ধ দেবকীপুত্রং ক্ষিতিং জগ বাসস? ॥৫। 
তম্ত পার্থে। ধনুশ্ছিত্বা পরিবাঁরং নিহত্য চ। 

লালয়নিব রাঁজানং ভগদভমবৌধয়ৎ ॥৬॥ 

সোহকরশ্মিনিভাতস্তীক্ষাংস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ | 
প্রেষযয় সব্যসাচী তু ভ্রিধেকৈ কমথা চ্ছিনৎ ॥৭॥ 

প্রাগিতি। ডি মিলিতৌ, দাশাহপাগুবৌ কুষ্তাঙ্ছনৌ ॥২। 

তথেতি। তাভীতমামীপো বন্ঠমান। | কঞ্চসে: কষণজ্ঞনযো? ॥৩| 

আথভি। কাচা রা? হলাবম্ঘঃ। শিলাবাং শিইতর্থমনেন জুপাবীরুততঃ ৭] 

অগ্লীতি। চোদিতাও ক্ষিপ্াঃ। খোভশানি বাসা'সি কঙ্গপক্ষ। যেযু তে 1৫ 

তন্তেতি। পরিবারং পরিজনম্। লালননিন অন প্রহারাদিত্যাশর়ঃ ॥৬। 

সইতি। অকরশিনিভান্ নিশ্বলান্ ন্। সবাসাশী অজ্ছনঃ ॥৭| 

হঠয়। সঞ্জয় বলিলেন--কু্চ ও অজ্জরন ছুই জনই ভগদন্তের সহিত মিলিত হ 
যেন মৃত্ার দন্থের নিকটে গিয়াছেন বলিয়। সকলে মনে করিতে লাগিল ॥১ 

প্রভূ! মহারাজ! ভগদন্ত গজস্কন্ধ হইতে রথস্থিত কৃষ্ণ ও অঙ্জ্বনের উপাণে 
অনবরত বাণবধণ করিতে থাকিলেন ॥৩॥ 

হার পর তিনি_ন্বর্ণপুঙ্খ, শিলাশাণিত, লৌহস।র-(ইস্পাত) নিশ্িত 

পৃণ রঃ কাল্মকনিগত বাণসমূহদ্বারা কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥9। 
ভগদন্তনিক্ষিপ্র, আগ্নিসমস্পর্শ, সুন্দরকম্কপক্ষযুক্ত তীক্ষ বাণ সকল যাইয়! 

কৃষ্ণের দেহ ভেদ করিয়া ভূমিতে প্রবেশ করিতে লাগিল ॥৫॥ 
তখন অজ্ভুন ভগদন্ডের ধনু ছেদন ও পরিজন বিনাশ করিয়া লালন করিতে 

থাকিয়াই যেন ভগদন্তরাজাকে হার করিতে লাগিলেন ॥৬| 

ক্রমে ভগদন্ত স্র্যারশ্মির শ্বায় নিন্মল ও তীক্ষ চৌদ্দটা তোমর নিঙ্গেণ 
করিলেন) কিন্তু অজ্জন তাহার এক একটাকে তিন তিন খণ্ডে ছেদন 

করিলেন ॥৭। 

(৩) '"ভগদ্ত্তে| গজন্বদ্ধাৎ "'পিব। (৭) ''অপ্রেষমনৎ সব্যসাচী ...ব| নি। 



পর্ববণি সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৪১ 

ততো নাগম্ত তছন্ম ব্যধমৎ পাঁকশাসনিঃ | 

শরজালেন মহত! তদ্বযশীর্যত ভূতলে ॥৮1 

বিশীর্ণবন্ম! স গজ? শরৈঃ স্বভৃশমন্দিতঃ | 

বভৌ ধারানিপাতান্তো। ব্যত্রঃ পর্বতরাড়িৰ ॥৯ 
ততঃ প্রাগৃজ্যোতিষঃ শক্জিং হেমদপ্ডাময়স্মমীমূ। 

ব্যস্থজদ্বান্তদেবায দ্বিধা তাঁমজ্জুনোহচ্ছিনৎ ॥১০। 

ততশ্ছত্রং ধ্বজধৈব চ্ছিত্বা রাজ্ঞোহর্ছুনঃ শরৈঃ। 

বিব্যাধ দশভিজ্তণমুত্সময়ন্ পর্ববতেশ্বরমূ ॥১১। 

মোহতিবিদ্ধোহচ্জনশরৈঃ সুপুছৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ | 
ভগদন্তস্ততঃ ক্রুদ্ধ পাগুবন্ত জনাধিপঃ ॥১২॥ 

ব্যস্থজভোমরান্ মুদ্ধি। শ্বেতাশ্বস্তোন্ননাদ চ। 

তৈরর্জছুনস্য সমরে কিরীটং পরিব্িতম্ ॥১৩| (যুগকম্) 

| নাগগ্া ভগদতণগ্গগ্ত। বাণমং অচ্ছিণং | ব্যশীনাত ভ্পতই |৮| 

| দাঁবাণিপাতাক্কে বারিবাবাশতনেন মি, বাছে। বিগতমেধঃ ॥আ। 

| অদশ্মনী, লৌহ্মধীম্ ॥১০। 

তহ ইতি। উতস্মঘূন উতকধেণ স্মঘুমান ঈমদ্ধমন ॥১১| 

সঠভি। কঙ্গপদ্ধিডি কগপক্ষিপক্ষমুক্তেত | শ্রেতাশ্বস্য অঙ্জনন্তা |১২---১৩। 

তাহার পর অজ্জুন বিশাল শরজালছ্বারা সেই হাতীটার বম্মটাকে কাটিয়। 
কে লিন । তখন সে বম্মটা ভূতলে পড়িয়া গেল ॥৮। 

পরে বন্মবধিহীন সেই হাতীটা অজ্নের বাণে অত্যান্তগীড়িত হইতে থাকিয়। 

দলধাব[নিষিক্ত মেঘবিহীন পৰতশ্রে্জের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৯। 

হদনন্তর ভগদন্ত কৃষ্ণের উপরে একটা স্বর্ণদণ্ড ও লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ 
নপিলেন : তখন অর্জুন সেটাকে ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১০। 

হতপরে অজুন ঈষং হাস্ত করিয়া! ভগ্নত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া 
দশট| বাণদ্বারা সত্বর তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥১১। 

তাহার পর ভগদন্তরাজা অভ্ভ্নের সেই সুপুঙ্খ ও কঙ্কপক্ষযুক্ত বাঁণে অত্যান্ত- 

দ্ধ ও রুদ্ধ হইয়া অর্জনের মস্তকে বহুতর তোমর নিক্ষেপ করিলেন ও 
৮ 

সি মহন করিয়া উঠিলেন। ক্রমে সেই তোমরগুলি যাইয়। অঙ্জুনের 
রর দী 

'রাটট[কে পরিবন্তিত করিল (উপ্টাইয়। ফেলিল) ॥১২--১৩। 

৩১ 



২৪২ মহাভারতে ভ্রোণ_: 

পরিবুভং কিরীটং তদ্যময়ন্নে পাগুবঃ | 

দুষ্ট? ক্রির়তাং লোক ইতি রাজানমত্রবীৎ ॥১৪| 
এবমুক্তস্ত সংকুদ্ধঃ শরবর্ষেণ পাঁগুবম্। 

অভ্যবর্ধৎ স গোবিন্দং ধনুরাদাষ় ভাঁম্বরমূ ॥১৫। 

তন্ত পারে ধনুশ্ছিত্তা তুণীরান্ সন্িকৃত্য চ। 

ত্বরমাণে। দ্বিসপ্তত্য। সর্ববমর্মস তাড়য়ৎ ॥১৬|॥ 

বিদ্ধন্ততোহতিব্যথিতো৷ বৈষ্ণবাস্ত্রমুদীরযন্। 
অভিমন্থ্যাঙ্কুশং ভুদ্ধে৷ ব্যস্থজৎ পাগ্ডাবোরসি ॥১৭॥ 

বিস্ষ্টৎ ভগদন্তেন তদন্ত সর্বঘাতি বৈ। 

উরসা প্রতিগ্রাহ পার্থ, সং্ছাদ্ কেশব? ॥১৮॥ 

বৈলয়ন্ত্যভবন্মাল। তদস্ত্রং কেশবোরসি | 
ততোহজ্ভন; ক্লান্তমনাঁ; কেশবং প্রত্যভাষত ॥১৯| 

পবীতি | যময়ন্ যথাস্থানং বরন্। স্থদুষ্ট, কিয়ভাম্। নাত পর" দৃগোতেতি ভাব 8০৭, 

এবমিতি। সংক্রুদ্ধে। ভগদন। পাগ্ুবমক্ছুনম্।  ভাঙ্ববমুক্জলম্ ॥১৫| 

তন্সেতি। সন্গিরূতা সম্াক্ ছিত্ব।। খিসপুত্য। বাণৈঃ ॥১৬| 

বিদ্ধ ইতি। উদীবদন শিক্ষিপন্। অভিম্থা মন্তণোনুণ এব বৈষবাশ্বমারোপ্য ॥১৭) 

বিশ্ুুমিতি । উবস। বঙ্ষন।। সম্ছাগ্য পূ্জেনাবৃত্য ৪১৮। 

অজুনি সেই কিরীটটাকে যথাস্থানে সমিবেশিত করিতে করিতে ভগদভকে 

বলিলেন--'মাপনি জগংটাকে ভাল করিয়! দেখিয়া নিন্, ॥১৪। 

অঙ্্রীন এইরূপ বলিলে, ভগদত্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্জল একখান! ধন 
লইয়া অজ্জন « কুষ্ণের উপরে বাণ বধণ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ 

তখন অগ্রুন ভরাধিত হঈয়। ভগদন্তের ধন্ধ ও তুশীর ছেদন করিয়। দ্বিসপুত 
বাণদার। তাহার সমস্ত মন্মন্তানে পীড়ন করিলেন ॥১৬| 

তৎপরে ভগদণ্ড অত্যান্ত বিদ্ধ, ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবান্্র নিক্ষেপ 
করিবেন বলিয়। মন্থপাগপুববক অস্কুশে বেষ্ণবান্ত্র আরোপ করিয়া তাহা অজুনেগ 

বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন ॥১৭॥ ৯. 
ভগদন্ত সব্বসংহ।রক সেই বৈষ্ঞবা্ত্র নিক্ষেপ করিলে, কৃষ্ণ পুটদ্বারা অজ্জনবে 

আবৃত করিয়া নিজবাক্ষে সেই অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥১৮। 
টি 

(১৪).-যম্যন্নের ফাক্ষনঃ: 'পি। (১৯) অন্য পূরাদ্রীৎ পরমিদং শ্বোকছয়মধিকম্ব 
বৰ নি। তির]: 

পদ্মাকাশবিচিজ্রাড্যা সব্বত্র কুনমোৎকট|। জলনাকেন্দুব্থাভা পাবকোজ্জলপন্নব। ॥ 

তথ পদ্মপলাশিন্থা বাতকম্পিতপত্রয়া। শুশুভেহভ্যধিকং সৌরিরতসীপুষ্পসন্পিভঃ ॥ , 
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অধুধ্যমানস্তরগান্ সংযন্তান্মি তবানঘ।। 
ইত্যুন্ত। পুণগুরীকাক্ষ ! প্রতিজ্ঞাং স্বা ন রক্ষমি ॥২০। 

যগ্যহং ব্যপশী বা স্তামশক্তো বা নিবারণে। 

ততস্ত্রমৈবং কার্য্যং স্ঞান তু কার্য্যং ময়ি স্থিতে ॥২১। 

সবাঁণ? সধনুশ্চাহৎ মন্থর উই | 

শক্তে। লোকানিমান্ জেতুং তচ্চাপি বিদিতং তব ॥২২। 

ততো হজ্জনং বাজুদেবঃ প্রত্াবচ।থবদচ 
শৃ ণু গু হামিদ" প র্থ। পর রারুভ্ং নথানঘ 1 ॥১৩॥ 

চতুমণ্ভিরহণ শশ্প্োকত্র(পার্ঘসগ্ত উঃ | 
আন্মানং প্রবিভজ্যেহ লোকাঁনাং হিতমাদবে ॥২৪॥ 

বৈছরক্টীতি। বৈজখন্থী স্বগীঘ। তদাগা। বা। ক্রান্িমন। চুঃগিতচিভঃ ॥১৭। 

অনুধ্যেতি। সধ্যস্থাশ্ি চালধিয়ামি। ন রসি, ইধানী” তদধিককবণাহ ॥১০। 

খ্ীতি | ব্যমনী অন্যবিষদাসক্তচিন্তঃ। কাঘ্যং কউবাম্। দি সতকে শমথে চ 0১১] 

সবাণ ইতি । আতক্ছবেশকরণৎ নোচিতত জাভম্, মম মানত প্রকানাধিতি জিব ]১১। 

৩৪ ইতি। অর্থবঙ যুক্তিযুক্রম্। গহাং গুপুম্ ॥১৩। 

»তবিতি। শধহ সদা। আদদে জনগামি ॥২৪| 

তখন সেই বৈষ্ঞবান্থ যাইয়। কৃষ্ণের বক্ষে বৈজয়ন্তী মালা হইল। তংপরে 

শঙ্জন ক্ষগ্রচি হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন_ ॥১৯। 

'নিষ্পাপ পুগ্ুরীকাক্ষ ! তুমি যুদ্ধের পুবেব বলিয়াছিলে -অ।ঘি যুদ্ধ করিব 

না. কেবল তোমার অশ্বগণকে সশলন করিব? । কিন্ত এখন নিজের সেই 

| রঙ্গণ করিলে না !? ॥২০॥ 

কৃষ্ণ! জামার মন যদি অন্য বিষয়ে থাকিত, কিংব। আমি যদি এই অস্স 

নিবারণ করিতে অসমর্থ হইতাম, তাহা হইলেই তোমার এইরূপ করা! উচিত 

ফ্ত, কিন্তু আমি সতর্ক ও সমর্থ থাকিতে তোমার এরূপ করা উচিত হয় 

নাই ॥১১॥ 

আমি ধনুবাণসমঘ্বিত হইয়। দেবতা, নুর ও মানষযুক্ত এই ক্রিঈ্বন জয় 

করিতেও সমর্থ হই; তাহা তোম[র জানা আছে ॥১১॥ 

তাহার পর কৃষ্ণ অজুনিকে এই যুক্তিযুক্ত কথ। বলিলেন_নিষ্পাপ অন্ন! 

পুর্বে যাহ! ঘটিয়াছিল, সেই গুপু বৃত্তান্ত এই শ্রবণ কর--॥২৩॥ 

আমার চারিটা মুন্তি, তাহা দ্বারা আমি লোকরক্ষার জগ প্রস্তুত থা [কি। 

(২ রী .অশনক্তো ব। বিধারণে.. পি। 
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একা মৃত্িস্তপশ্চর্য্যাং কুরুতে মে ভূবি স্থিত । 
অপরা পশ্যতি জগত কুর্বরবাণং সাধ্বনাধুনী ॥২৫। 

অপরা কুরুতে কন্ম মানুষং লোকমাশ্রিতা । 

শেতে চতুর্থ ত্বপরা নিদ্রাং বর্ষলহত্রিকাম্ ॥২৬। 

যাসৌ বর্ষসহক্রান্তে ঘুর্তিরুভিষ্ঠতে মম | 
বরার্ঠেভ্যো বরান্ শ্রেষ্ঠাপন্তশ্টিন কালে দদাতি সা ॥২৭। 

তন্ত কালমনুপ্রাপ্তং বিদিত্ব। পুথিবী তদ!। 

অনাচত বরং যন্মীং নরকার্থায় তচ্ছ ণু॥৯৮। 

দেবানাং দানবানাঞ্চ অবধ্যস্তনযো হস্ত মে। 

উপেতে। বৈষ্ণবাস্ত্রেণ তশ্মে তং দাতুমর্ভঘি ॥১৯| 

এবং বরমহৎ শ্রুত্বা জগত্যাস্তনয়ে তদা। 

অমোঘমস্ত্র প্রাযচ্ছং বৈষ্বং পরমং পুর। ॥৩০। 

একেতি। একা নারাফণরূপা। সবি বদবিকাশ্রমমৌ। অপর। পবরঙ্গূপ| ॥২৫। 
অপরেতি। অপর| মহশ্তকম্মা্যবতাররূপ।। অপরা জলশাখিগ্যুন স্ুপপ। ॥৬] 

যেতি। ঘাসৌ জলশাধিনী। উত্তিষ্ঠতে নিদ্রাতে। জাগি ॥২৭। 
তঘিতি। অন্তপ্রাপ্মুপস্থিতম্। নরকো নাম পৃথিবা! এব পুজস্তদ্থান 1২৮। 

দেবাশামিভি। তনয়ে। নরকঃ | তদৈষণবাস্্ম্ ॥২৭| 

আছি আমার একই মুত্তিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লোকের হিতস্াদম 

করি ॥২১৪। 

আমার একটা মুদ্তি (নারায়ণরূপা) বদরিকাশ্রমে থাকিয়া তপস্যা! কবে, 

ছ্িতীয়া মুত্তি (পরত্রক্মরূপ1) জগতের ভাল-মন্দ ক।ধ্য দর্শন করে ॥১৫। 

ততীয়। মৃত্তি (নতস্ত-কুম্মাদি অবতাররূপা) মন্তষ্যালোকে থাকিয়। কার্ধা করে 

এবং চতুর্থী মূত্তি (জলশায়িনী অনন্তরূপা) সহক্সবৎসরব্যাপিনী নিদ্রা অবলপন 

করিয়া সমুদ্রে শয়িত থাকে ॥২৬। 

এ যে চতুর্থী মৃত্তি সহ বৎসরের পরে গাত্রোখান করে, সেই মৃত্তিই সেই 
সময়ে বরদানযোগা লোকদিগকে উত্তম উত্তম বর দিয়া থাকে ॥১৭॥ 

সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া পৃথিবী তখন নিজপুত্র নরকের জন্থা 
আমার নিকট যে বর চাহিয়াছিলেন, তাহ। শ্রবণ কর ॥২৮। 

“ভগবন্! আমার পুত্র নরক বেষ্ণবাক্স্রসম্পন্ন হইয়। দেবগণ ও দাঁনবগণের 

অবধ্য হউক; আপনি আমাকে সেই অস্ত্র দান করুন” ॥২৯॥ 

. (২৬) .. ব্দসহ জিকীম্, .বাবনি। (২৮). প্রাধাচত বরম্ পি 
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অবোচফৈতদস্ত্রং বৈ হামোথং ভবতু ক্ষমে ! | 
নরকম্াভিরক্ষার্থ নৈনং কশ্চিদ্ধিযুতি ॥৩১॥ 
অনেনাস্ত্েণ তে গুপ্ত স্থুতঃ পরবলার্দন? | 

ভবিষ্যতি ছুরাধর্ষঃ সর্বলোকেতু সর্ববদ| ॥৩১॥ 

তথেত্যু্ভ। গত। দেবী কৃতকাম৷ মনস্বিনী। 
স চাপ্যাসীদ্দুরাধর্ষে! নরক? শক্র তাঁপন? ॥৩৩। 
তম্মাৎ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রাপ্ত, তদন্্রং পাথ ! মামকম্। 
নাশ্সাবধ্যোইস্তি লোকেধু মেক্্রু্্যে মারিম ! ॥৩৪| 

তন্বায়। ত্ৎকুতেনৈতদন্যথা ব্যপনাধিতম্। 

বিমুক্তং পরমাস্ত্রেণ জহি পার্থ! মহান্তরঘ্ ॥৩৫॥ 

এবগিতি। জগত্যাঃ পৃথিব্যাত তনয়ে নরকে । প্রাধজ্ছ প্রদন্থবান্ ॥৩০| 

অবোচমিতি। হেলমে! পুথিবি! | এনা নবকম বপিযাতি হন শি 05৩৪ 

অনেনেতি।  গ্ুপ্ধে। র্ষিতঃ। পর বলাদ্দনঃ পক্রসৈত্থপীড়কো। ভবিধাতি ॥৩২। 

হথেতি | দেবী পৃথিবী, কৃতকাম। সম্পাদিতাভীই ॥৩৩। 
প্মাদিতি। ভক্মাং শরকাহ। হেঃযাবিষ। আমা! মহাবীরতান্সাননীব 11৩5 

আমি তখন পুথিবীর পুত্র নরকের বিষয়ে এইরূপ বর শ্রবণ করিয়া উত্তম ও 

গবার্থ বৈষ্ণবাস্থ পৃথিবীকে দান করিয়াছিলাম ॥৩০। 
এবং বলিয়াছিলাম যে, 'পুথিবি! তোমার পুত্র নরককে সববতোভাবে 

“ঘ) করিবার জন্য জামার এই বৈষ্ণবাস্্র ভাতার হউক; উহাকে কেহ বধ 
বপিতে পারিবে না ॥৩১। 

তামার পুত্র আমার এই অস্থদার| রক্ষিত হইয়া সমস্ত লোকে সব্দাই 

গণণসন্াপীড়ক ও ছুদ্ধিষ হইবে? ॥৩১। 
“তাহাই হউক এই কথা বলিয়া মনন্িনী পুথিবীদেবী অভাষ্টলাভ করিরা 

ঠলিয়! গেলেন; ভাহর পুত্র সেই নবকও শব্রুগীড়ক ৪ দুদ্ধিধ হইল ॥৩৩| 

মাননীয় আঙ্জুন! ভগদন্তরাজা সেই নরকান্্ররের নিকট হইতে আমার 

দই বৈষ্ঝবাস্থ লাভ করিয়াছিলেন । ট্রমা ও রুদ্রলোকপ্রস্থতি সমস্ত 

'লাকেই এই আস্ের অবধা কেহ নাই ॥৩৪| 

মতএব আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই সেই বৈষ্কবান্্কে অন্থরূপে 

পরিণত করিলাম। সুতরাং অজুনি! ভগদন্ত এখন পরমাস্ববিহীন হইয়াছেন, 

£ঠ£ সময়ে এ মহাসুরকে বধ কর ॥৩৫। 

15৫1-. অন্থৈবোপনিস্ষিতম্-".বিদুক্তম্ : নি। 



২৪৬ মহাভারতে দ্রোণ- 

বৈরিণং জহি ছুদ্র্মং ভগদতং সুরদিষম্। 

নথ[হং জগ্ষিবান্ পূর্ববং হিতার্থং নরকং তথ! ॥৩৬। 

৬4 পার্থ, কেশবেন মহাত্মনা । 

ভং শিতৈর্বাণৈঃ সহসা সমবাঁকিরৎ ॥৩৭॥ 

তত? পার্থে। মহাবাহুরসংভ্রান্তে। মহা মনা । 

কুম্তয়োরন্তারে নাগং নারাচেন সমাপ্পয়ৎ ॥৩৮। 

সসমাসাগ্গ তং নাগ বাণে। বজ ইবাচলম্। 
অভ্যগাৎ্চ সহ প্রশ্থেন বলীকমিব পননগ ॥৩১॥ 

ম তু বিষ্টভ্য গাত্রাণি দন্তাভ্যামবনীং ঘযো | 
নদনন্বরং গ্রাণানুতৎমসঙ্জ মহা দ্বিপ? ॥৪০॥ 

তরিতি। হতেন হরিখিভ্তেন তব রক্ষার্থমিতার্থ, বাপনাধিতং পরিণমিত্ম্॥৩৫। 

বৈরিননিভি | আববদিষং দেবছেঘিণম | অতএব মহাজ্রমিতুযাক্তম্ ॥৩৯| 

রি 

পি 

এধনিতি। শিতৈঃ শিলাশানিতে। সমবাকিরত সমাবুণোহ ॥৩৭॥ 

হত ইতি । আসপাদ্থঃ অবিচশি তচিভ্তঃ | অন্থরে মধ্যে । সমার্পধদপীড়দঙ $৩১। 

সইতি। অঙলত পনতম্। বজ্ীকম্ উদীমুন্তিকাম্ ॥৩৯| 

ইতি । বিভা বিক্াধা। যঘৌ পদ্পন । আনন্ববহ যথা আভিথা 055| 

আমি যেমন পুবের জগতের হিতের জন্য নরবান্ুরকে বধ করিয়াছিল, 

তমিও এখন সেইরূপ শব, ছদ্ধব ও দেবদো ভগদন্তকে বধ কর ॥৬৬। 

মতা কুঞ্চ এইরূপ বলিলে, তখন অজুনি শি শরসমূহদ্ধারা ভগদলে 

আবুত করিয়। ফেলিলেন ॥৩৭॥ 

তাহার পর মহাবাক ও মহামন। অর্জন অবিচলিতচিন্তে একটা, মারা? 

টা কুন্তদরয়ের মব্যদেশে আঘাত করিলেন ॥৩৮। 

ওখন বঞ্জ যেমন পৰব্ধতের মধ্যে এবং সাপ যেমন উয়ীর মাটার ভিহরে 

প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই নারাচটা যাইয়া পুঙ্থদেশের সহিতই হাঠীঠার 

দেহের ভিতরে প্রবেশ করিল ॥৩৯॥ 

(৩৬) বৈরিএত ঘুণি ছুদ্ধধম্ পিটব। (৩৭)-.ততঃ পাথ, পি। (৩৪) ইত প৭ন, 

“প করী ভগদস্েন প্রেব্যঘাণে| দুহসুছিঃ। ন করোতি বচগ্গ্ত দরিজরন্তের খোগিহ? 

ক্সোকোহখমদিক৮ব। ব নি (9০) নদনান্ন্বনম্ননি | ইতঃ পরম্ব 

ততে। গাত্রীবধন্থানম্ভাভাষফত কেশবঃ। অযনং মহত্তরঃ পার্থ! পগিতেন সমাহৃতঃ ॥ 

বলীসংছন্সনঘন: শূরঃ পরমদুজ্জ;ঃ। অস্কোরুত্ীলনার্থার বন্ধপট্টে। হাসৌ নৃপঃ। 

দেববাক্যাংপ্প্রচিচ্ছেদ এরেণ ভূশম্জ্রনঃ । ছিন্নমাত্রেহংশুকে তক্ষিন্ কুদধণেত্রো বই? নি 

তমোময়ং জগনোনে ভগদন্তঃ প্রতাপবান্ ॥” ইতি সার্ধক্পোকত্রয়মধিকম্বা] বনি। » 



পর্ব সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ | নব 

ততশ্চন্দ্রাদ্ধবিন্বেন বাণেনানতপর্ববণ] | 

বিভেদ হৃদযং রাজ্ছে৷ ভগদভস্ত পাব? ॥8১॥ 
স ভিন্নহৃদয়ে৷ রাজা ভগদত্তঃ কিরীটিন। | 
শরাসনং শরাংশ্চৈ গতাস্্রঃ প্রমুমোচ হ ॥৪১। 

শিরসস্তস্ত বিভ্রষ্টং পপাত চ বরাংশুকম্। 
নালতাড়নবিভ্রষ্টং পলাশং নলিনাদিব ॥৪৩| 

স হেমমালী তপনীয়ভাগ্াৎ পপাত নাগাদগিরিসনিকাশাহ | 

স্পুষ্পিতে। মারুতবেগভঞ্চো মহীধরাগ্রাদিব কণিকার? ॥88| 
নিহত্য তং নরপতিমিক্দ্রবিক্রম" সখায়মিন্দ্রন্ত তদৈন্দ্রিরাহবে 

₹তোহপরাংস্তব জরকাজ্কিনে। নরান্ বভগ্জ বাঁযূর্বলবান্ চর |3৫| 

উতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজআযাং সংহিতায়া” বৈয়াসিকাং পণপর্বধি 

সংশগুকবধে ভগদন্তবধে সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়? ॥০। 

ইতি। চন্দন বিহ্মিব বিশ্ব ফলক যশ তেন ॥9১ 

তি। শবাসনং ধঃ1। গত। অসবঃ গ্রাণ। যন্তা সঃ 0০১। 

বস ইতি। বলা"শুকম্ উত্তরবলনক্তীধীন;। পনাখং প্রন নলিনাছ পন্মাহ 19৩। 

সষ্টতি। ডান স্বণ্মিলাধাবী, স ভগদন্োহপি, মভীববন্তয পর্নাতন্ অগ্রাৎ, মাণতগা 

ব,দোবেগেন ভগ্ন স্পুর্পিত কমিকাবে। বৃক্ষ ইব, গিরিসনসিকাশাহ পর্বভভুলাত, পনীগ/ 1৭ 

মানি ভাগ্নি ভষধানি মন্য তন্মা, নাগাং গাঁ, পপাত ॥$9 ৃ 

কমে সেই মহা হস্তী দেহ বিস্তত করিয়। দন্থযুগলদারা ভূতল স্পন করিল 
৫ আর্তনাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল ॥3০1 

শুদনন্তর অজুশি একটা নতপব অদীচন্দ্র বাঁণদ্বার। ভগদন্তরাজার দয় পিদার্ণ 

7 পেলেন ॥3১। 

আঙ্গুনি ভগদক্তরাজার হাদয় বিদীর্ণ করিলে তাহার প্রাণ চলিয়। গেল, তখন 

হিন ধন ও বাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥৪১। 

এবং নাল (দণ্ড) সঞ্চালন করিলে পঞ্স ভষ্টুতে যেমন তাহার পত্র গলিত 

য় পতিত হয়, সেইরূপ ভগদত্তের উন্তমর্খীনিন্মিত উফ্তীষটা হাহার মস্তক 
ইতে স্থলিত হইয়া পতিত হইল ॥৪৩॥ 

ক্রমে বায়ুবেগে ভগ্ন সুন্দর পুষ্পসমন্বিত কণিকারবৃক্ষ যেমন পৰতাগ্র হইতে 
পতিত হয়, স্বর্ণমালাধারী ভগদন্তও তেমন স্ব্ণভূবণে ভূষিত পর্বত প্রমাণ হস্তা 

হহতে পতিত হইলেন ॥88॥ 

তত 

2৬১ র্ র্ 

টা 

প. ০"অষ্টাবিংশোহ্ধ্যায়ত ব) “"একোনত্রিশোহ্দ্যায় বর নি। 



অষ্টাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
০৯০ 
লব 

সপ্তায় উবাচ। 
প্রিয়মিন্দ্রশ্ত সততং সখাঁয়মমিতৌজসম্ | 
হস্ব! প্রাগজ্যোতিষং পার্থ; প্রদক্ষিণমবর্তত ॥১। 
ততো গান্ধাররা জস্তয স্ততৌ পরপুরগ্ণযৌ | 
আর্দেতামজ্জনং সণখ্যে ভ্রাতরৌ বৃষকাচিলো ॥২॥ 
তৌ সমেত্যার্জুনং বীর পুরঃ পশ্চাচ্চ ধন্থিনৌ | 
অবিধ্যেতাং মহাবেগেনিশিতৈরাশুগৈভূশিম্ ॥৩ 
ব্ধকম্য হয়ান্ সুতং ধন্ুশ্ছত্রং রথং ধ্বজমৃ। 

ভিলশে। ব্যধমৎ পার্থ; সৌবলস্ত শিতৈঃ শরৈ? ॥৪॥ 
শো 

নিহতোতি। ই্ছম্ত বিক্রম ইব বিঞনে। মন্ত তমূ। এঙ্রিবিন্বপুহোহজ্জুনঃ 15৭ 
ইতি মহামচোপাধ্যার-ভারতাচাবা-শ্রীহরিদ[সসিদ্ধন্থবাগীশ ভট্টাচাধাবিরচিতাঘ' মহাভারত 

টাকারাং 1রতকৌমুদীসমাথায়াং দ্রোণপর্ণি স'শপ্তকবণে সপ্ুবি'শোঠপায়ঃ |5। 
রি ডি নর 

প্রিঘমিতি । অঙ্ছন: খলু পিতপ্রিযন্ধেন জানি বীরপন্ধ হ্বাছ্ুগদন্ত' জঘানেতাশমঃ |) 
তত ইতি। পরপুরঞ্চমে শক্রনগবজয়িশৌ। 'এতেন মভাবীরাবিতি স্ুচিতম্ ॥১। 
ত।বিভি | পুধঃ অগ্রতঃ। শিশিতৈঃ শিলাশাগিতৈঃ হুধারৈরিত্যর্থ ৩ | 

রাজা! অন্ন তখনযুদ্ধে ইন্দের ভুলা বিক্রমশালী ও ইীন্দ্রের সখ! ভগদ 

রাজাকে বধ করিয়া, তাহার পর বলবান্ বায়ু যেমন বৃক্ষ ভগ্ন করে, সেইবপ 

আপনার জয়াভিলাষী অপর বীরগণকে ভগ্ন (পরাভিত) করিতে লাগিলেন ॥১৫। 

সঞ্জয় বলিলেন_-'সবদ। ইন্দ্রের প্রিয়সখা এবং অমিততেজা ভগদন্তনে 
বধ করিয়। অজ্জন কৌরবটৈন্যের দক্ষিণদিকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১। 

তাহার পর গাদ্ধাররাজের পুত্র শক্রনগরবিজয়ী বৃধষক ও অচলনামে ঢুই 
ভরা যুদ্ধে অজু'নকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥১॥ 

বীর ও ধনুদ্ধর সেই ছুই ভ্রাত। সম্মুখে ও পশ্চাতে যাইয়। মহাঁবেগশালী € 
অুধার বাণসমৃহদ্বার! অজ্জুনকে অত্যন্ত বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৩। 

(২) আচ্ডেতামঙ্ছুনং সংখো ..পি-অন্দেতামঙ্জুনম্...ব| নি। ১৭ 



অফ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ | 

ততোঁহ্জুনঃ শরতব্রাতৈর্নানাপ্রহরণৈরপি | 
গান্ধারানাকুলাংস্চক্রে সৌবলপ্রমুখান্ পুনঃ ॥৫। 
ততঃ পঞ্চশতান্ বীরান্ গান্ধীরীনুগ্তায়ুধান্। 

প্রাহিণোম্ ত্যুলোকায় ত্ুদ্ধো বাণৈর্ধনপ্য়? ॥৬ 
হতাশা, রথাভ মবতীর্ধ্য মহাভুজঃ। 

আরুরোহ রথং ভ্রাতুরন্যচ্চ ধনুরাদদে ॥৭| 

তাঁবেকরখমারূটো ভ্রাতরো বৃষকাচলৌ | 

শরবর্ষেণ বীভৎহ্মবিধ্যেতাং মুমুদিঃ ॥৮| 
শ্যালৌ তব মহাঁত্সানৌ রাঁজানৌ বুষকাচিলৌ। 
ভুশং নিজদ্রতুঃ পার্থমিন্দ্রং বৃত্রবলাবিব ॥৯| 

48 ৮১ / 

বুষকল্লেতি। স্ৃতং এ ব্যদমৎ ব্যনাশযং, সৌবলম্ত স্থবলপুত্রশ্য ॥9 
তত ইতি। শরাণাং ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ, প্রহরনৈরকসৈ: ॥৫| 

ত ইতি । রা উত্তোলিতাস্্রানেব ৷ প্রাহিণোৎ প্রেরয়ৎ ॥৬| 

তেতি। মভাভজে| বুষকঃ | আদদে জগ্রাহ ॥৭| 

তাবিতি। বীভহ্ম্মন্ত্রনম্, অবিধোতাম্ অতাড়য়তাম্ ॥৮| 

শালাবিতি। তব ধুতরা । শিষতুরাজতুঃ | 50 বলশ্চ নামাস্তুবৌ ॥৯| 

এ রণ 

তখন অজ্জ্বন নিশিত শরসমূহদ্ার স্থবলনন্বন বুষকের অশ্ব, সারথি, ধন, 
চত্র, রথ ও ধ্বজকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন ॥৪| 

তংপরে আবার অজ্ঞুন বাণসমূহ ও নানাবিধ অস্ত্দ্ধারা বৃষকপ্রভৃতি গান্ধার- 
দেশীয় বীরগণকে আকুল করিয়া তুলিলেন ॥৫। 

তদনন্তর অজুনি ক্রুদ্ধ হইয়! বাণদ্বারা গান্ধারদেশীয় উত্তোলিতাপ্ব পঞ্চশত 
“বকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥৬॥ 

ওদিকে মহাবাহু বুষক হতাশ্ব রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়। যাইয়া ভ্রাত। 
অচলের রথে আরোহণ করিলেন এবং অন্ত ধন্থু লইলেন ॥৭। 

তখন একরথারূট বুষক ও অচল ছুই ভ্রাতাএরাণবর্ষণদ্ারা মুহুমূন্ছঃ অঙ্গুনকে 

ভআড়ন করিতে লগিলেন ॥৮॥ : 

মহারাজ ! পূর্বে বৃত্রান্ুর ও বলাস্থুর যেমন ইন্দ্রকে আঘাত করিয়াছিল, 
সেইরূপ আপনার শ্য।লক, মহাঁয। ও ক্ষত্রিয় বৃষক এবং অচল অজুরনকে গুরুতর 

শাঘাত করিতে থাকিলেন ॥৯॥ 

(৭). শিং বিজু. .নি। 

৩২ 



২৫০ মহাভারতে দোণ-- 

লব্ধলক্ষৌ তু গান্ধারাবহতাং পাগুবং পুনঃ । 
নৈদাঘবাধিকৌ মাসৌ লোকং ঘন্মীশুভির্যথা ॥১০। 
তৌ রথস্থৌ নরব্যাছৌ রাজানৌ বৃষকাচলো । 

রা রর স্থিতৌ রাজন! জঘানৈকেমুণার্ভুনঃ ॥১১। 
তৌ রথাৎ সিণহসঙ্কীশোৌ লোহিতাক্ষো জী | 
গতাঁসু পে তত্তবীরো সো দর্ধ্যাবেকলক্ষা্ো ॥১ 

তয়োর্ভূমিং গতৌ দেহে রথা নারির? ূ 
যশ! দশ দিশঃ পুণ্য" গমযিত্থ। ব্যবস্থিতো। ॥১৩। 

দৃষ্ট] নিণিহতৌ সংখ্যে মাতুলাবপলা িনৌ । 
ভূশং মুমুচুরশীণি পৃত্রাস্তব বিশাপতে ! ॥১৪।॥ 

নিহচুতী ভ্রাতারৌ দৃষ্টা মায়াশতাবিশীরদঃ 
কুষেশ সম্মোহয়ন্ মায়াঁং বিদধে শকুনিস্ততঃ ॥১৫। 

লন্ষেতি। লব" হক্ষম্ অজ্জনরূপহ শরবত যাভাত তে।। অহতাম্ আহতবাছে 

নৈরাঘবাধিকৌ আ।যাটশ।বণৌ | বৃষ্টিসগদ্ধানতয়োককি | ঘন্মাংশুভিও হ্যালো ফকিরণৈ 15 

তাবিতি। সংশ্রিষ্টা্গে তদানী* পুবঃ পণ্চাদন্তি ভাবেন পরস্পরসংমুগারে 1১১। 

তাবিস্তি। সিহস্ধাশো বিকমে। গতাঙ্থু শিগভপ্রানৌ | একলক্ণাবেকাকিতী 1০১) 

তযোবিতি | যশ্ঃ মহাবীবেণাজ্ৰনেন সহ যুদ্ধক রশজনিতভাহ গ্রশসাম্ ॥১৬। 

ৃষ্টেতি। অপলাফিনাবিতানেন তরোস্তেজন্থি ই সচিতম্ ॥১৪। 

আষাঢ় ও শ্রাবণমাস যেমন (বষ্টিসহকারে) স্তাধ্যের উষ্ণকিরণদ্বার| লোককে 

সন্তপ্ণ করে, সেইরূপ বূষক ও অচল অজুনিকে লক্ষা পাইয়া (বাণবধণসহকলে। 
অন্যান্য তানের আঘাতদ্বার। বার বার তাহাকে সন্কপু করিতে লাগিলেন ॥১০! 

রাজা । ক্রমে নরশ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় বুষক এবং অচল একরথে থাকিয়। যখন 

সমশ্ত্রপাতে পরস্পর সংশ্রিষ্টদেহ হইলেন, তখন অজুনি একট। বাণদ্ধারাঠ 

তাহাদের ভুই জনকে বধ করিলেন ॥১১। 

ভখন সিংহের তুলা বিক্রমশীলী, রক্তনয়ন, মহাবান্, বীর ও একাকৃতি সেই 

দ্বই সহোদর প্রাণশন্য হইয়া রথ উ$ইতে পতিত হইলেন ॥১২॥ 

বন্ধুঙ্নের প্রিয় তাহাদের দেহঃছুইটী দশ দিকে যশ প্রচার করিয়। উুঁহলে 
পতিত হইয়া ক্রমে নিষ্পন্দ হইয়! রহিল ॥১৩। 

নরনাথ ! তখন আপনার পুত্রের অপলায়ী মাতুল ছুই জনকে যুদ্ধে নিহত 

দেখিয়। অতান্ অশ্রু মোচন করিলেন ॥১৭॥ 

05) এপশ্বাুভিবথাব। ব। (১২)-পরাঙ্গন! সং ংপেততুঃ'বা নি। 



পর্ব অন্টাবিংশোহধ্যায়ঃ। 

লগুড়াযোগুড়াশ্মা নঃ শতত্ব্যশ্চ সশক্তয়? | 

গদাপরিঘনিস্ত্িংশশুলমুদ্গরপট্রিশ।% ॥১৬| 

সকম্পনষ্টিনখর। মুধলানি পরশ্বধাঃ। 
৪ ? ক্ষুরপ্রনালীকা বৎসদন্তাস্থিমন্ধয়ঃ ॥১৭| 

ক্রাণি বিশিখা গ্রাস বিবিধান্যাযুধানি চ। 

প্রপেত্ঃ শতনো। দিগ্ভ্যঃ প্রদিগ্ভ্যশ্চাঙ্জনং প্রতি ॥১৮॥ (বিশেষকম্) 

খরোই্মহিষাঃ সিংহা ব্যাদ্রাঃ স্মমরচিত্রক' 
ঝক্ষাঃ শালাবুক! গৃত্রাট কপয়ন্চ সরীহপাঁঃ ॥১৯॥ 

বিবিধানি চ রক্ষাংসি ক্ষুধিতান্যজ্্নং গতি | 

সংত্রুদ্ধান্যভ্যধাবন্ত বিবিধানি বয়স চ॥২০॥ (বুগাকস্) 
ততে। দিব্যা স্ত্রবিচ্ছ রঃ কুন্তীপুত্রো ধনগ্জর়ঃ | 

বিশ্মজনিধুজ1লানি সহস| তীন্যত ৪ ॥২১| 

০4 নি পে 

৯ 

২ ঞ 

'শহতাবিতি | কুফো কুফাজ্ছোনী | বিদধে আবিশ্কার ॥১৫। 

ঠেতি। অয়োগ্ড। লৌত গ্ুলিকীত। অশ্টানঃ পাষাণান শঙ্দ্রীগ্রছুতীনি ভাদনীদ্বন।, 
7০91 অস্টীনি সন্ধিমু ুখমণখোগেষু যেষাং তে বিশিখ। বাথাঃ 1১৬১৬ 

গরেতি | খর। গদ্িভাঃ। কমর গবমাত,। চিত্রক। মগবািশষাঃ। পা হলকাত শাল। 

71: শুগালা। তে সর্পাঃ। বক্ষাৎপি রাক্ষমাঃ। বথতসি পক্ষিণঃ ।১৯৭১ 

হত ইতি! ইধজাপানি বাণসমৃহান। অতাডমহ হাউনেনাপাযালযহ 0২১। 

১ 

হাহার পর বহুবিধমায়াবিশারদ শকুনি ভ্রাতদ্বয়কে নিহত দেখিয়। কৃষ্ণ ও 
হঙখকে সম্মেহিত করিবার জন্য মায়। আবিষ্কার করিলন ॥১৫॥ 

হখন লগ্ডড়, লৌহগুলি, প্রস্তর, শতদ্বী, শক্তি, গদা, পরিঘ, অসি, শুল, 
“পির, পটিশ, কম্পন, খষ্টি, নখর, সুষল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুর প্র, ন।লীক, বংসদস্ত, 

আ্ঘসান্ধি, ৮এ৯ বাণ, গ্রাস এবং অন্য নানাবিধ শত শত অন্প দিব; ও লিদিক্ 
হতে জুনের উপরে পড়িতে লাগিল ॥১৬-৯৮। 

এবং গর্দভ, উষ্ণ মহিষ, সিংহ' ব্যাপ্, গবধ, চিত্রক, ভল্লক, শৃগাল, গৃধ, 
বানর, সপ, নানাবিধ রাক্ষস ও বিবিধ রদ ক্ষণিত ও ক্রুদ্ধ হইয়। গভুনের 
'দকে রা হইল ॥১৯-_-২০॥ 

হার পর দিব্য ক্্রবিৎ ও বীর কুম্তীনন্দন অজুনি বাণসমূত নিক্ষেপ করিয়। 
সর টা বিতাড়িত করিলেন ॥২১। 

১... শত নত শা শৃপটিশয গা: পি। (২০)"*-সংসুনধান্তভাবর্তস্ত'' পি। 



২৫২ মহাভারতে দ্রোণ__ 

তে হন্যমানাঃ শুরেণ প্রবরৈঃ সায়কৈরটেঃ। 
বিরুবন্তে! মহারাবান্ বিনেশুঃ সর্বতে। হতা? ॥২২॥ 

তততস্তমঃ প্রাছরভূদজ্জুনস্ত রথং প্রতি । 
তস্মাচ্চ তমসো বাচঃ ্ুরাহ পার্থমভত্সয়ন্ ॥২৩ 
তন্তমো৷ ভৈরবং ঘোরং ভয়কর্ত মহাহবে । 

উত্তমাস্ত্রেণ মহতা জ্যোৌতিষেণার্জুনোইবধীৎ ॥২৪। 

হতে তন্মিন জলৌঘাস্ত প্রাছুরাসন্ ভয়ানকাঃ। 
অন্তসস্তস্য নাশার্ঘমাদিত্যা স্ত্রমথাজ্জ নঃ। 
প্রাধুঙ্তান্তস্ততস্তেন প্রার়শোহস্ত্েণ শোধিতম্ ॥২৫। 
এবং বহুবিধ মায়াঃ মৌবলম্ত কৃতাঃ কৃতাঃ | 
জঘাঁন তরসা রাজন্! প্রহমন্নজ্জ্নস্তদ ॥২৬। 

তইভি। শুরেণ অজ্জনেন। বিরুবন্ধঃ কুর্বন্তঃ। হতান্তাড়িতাঃ ॥২২| 

তইতি। তমঃ অন্ধকারঃ। ত্রুরা নি্ুরাঃ ॥২৩। 
তদিতি। ভৈরবং গাঢম্, ঘেরং মহৎ। জ্যোতিষেণ ভেজে মেন ॥২৪| 

হত ইতি । অভ্তসে। জলস্য। গ্রাযুঙক্ত আবিষ্কৃতবান্। যট্পাদোহ্যৎ শ্(ক£ 0২৫। " 
এবমিতি। মৌবলস্ত শকুনেঃ। তরসা বেগেন ॥২৬। 

মহাবীর অজি উত্তম ও দৃঢ় বাঁণসমূহদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলে, সেই 

গ্রাণীগুলি সর্বপ্রকারে তাড়িত হইয়া বিশাল রব করিতে থাকিয়া বিনষ্ট 

হইল ॥২২১। 

তদনন্তর অজুরনের রথের নিকটে অন্ধকার আবিভূতভি হইল এবং সেই 

অন্ধকার হইতে নিষ্ঠুর বাক্য সকল অজুনিকে তিরস্কার করিতে লাগিল ॥২৩। 

তখন অভুন তেজোময় উত্তম মহাস্্রদ্ধারা মহাযুদ্ধমধ্যে সেই ভয়ঙ্কর ও গাঢ 

গুরুতর জন্ধকার বিনষ্ট করিলেন ॥২৪॥ 

সেই অন্ধকার বিনষ্ট হইলে, ভয়ানক জলপ্রবাহ প্রাছুভূতি হইল। তৎপরে 

অর্জন সেই জলপ্রবাহ নষ্ট করিব ' জন্ত আদিত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; তখন 

সেই অস্ত্র সেই জলপ্রবাহকে প্রায় (শাষণ করিল ॥২৫। 

রাজা! শকুনি এইভাবে যেমন যেমন বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিতে 

লাগিলেন, তেমন তেমনই অজ্ঞন হাস্য করত; তাহ! সত্বর সত্বর নষ্ট করিতে 

থাকিলেন ॥২৬॥ 

(২২)..,বিক্রবন্তো মহারাবান্." পি। (২৬): জঘানাস্ববলেনাশু...ব|ব রানি। 
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তদা হুতাঙ্থ মায়ান্ ত্রস্তোহজ্জু নশরাঁহতঃ। 
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ শকুনিঃ প্রাকৃতে। বথ। ॥২৭। 
ততোহজ্জনোইস্্রবি চ্ছৈজ্্যং দর্শর্নাত্মনোইরিযু। 
অভ্যবর্চ্ছরৌঘেণ কৌরবাণামনীকিনীম্ ॥২৮॥ 
স। হন্যমান! পার্থেন তব পুত্রস্ত বাহিনী | 

দ্বৈধীভূতা মহার।জ ! গঙ্গেবাসাদ্য পর্বতম্ ॥২৯॥ 
দ্রোণমেবান্বপদ্যন্ত কেচিতত্র নরর্ষভাঃ। 

কেচিদ্দু্যৌধনং রাঁজন্! অর্দযমানাঃ কিরীটিন। ॥৩০। 
নাপশ্যামন্ততস্ত্বেনং সৈন্যে বৈ রজন! বুতে। 

গাণীবস্ত চ নির্ঘোষ? শ্রুতে। দক্ষিণতো! ময়া ॥৩১। 
শঙ্বছুন্দুভিনিধধোষং বাদিত্রাণাঞ্চ নিম্বনয্। 

গাণ্তীবস্ তু নিধোষে! ব্যতিক্রম্যাম্পৃশদ্দিবম্ ॥৩২। 

তদেতি। অপায়াৎ রণাঙ্গনাদপাসরৎ, জবনৈর্বেগবন্ধিঃ | প্রারুতে| শীচলোকঃ ॥২৭ 

তত ইতি। খৈদ্বাং শীপ্বতাং দ্রতাত্বক্ষেপনৈপুণযমিত্যর্ঘঃ। অনীকিনীং সেনাম্॥২৮| 

সেতি। দ্বৈধীভূতা ভাগদ্বয়েন বিভক্ত।। আসাগ পথি প্রাপ্য ॥২৪। 
দ্োণদিতি। অন্বপদ্যন্ত আশ্রয়ন, তত্র ভাগদয়ে ॥৩০| 

“নতি । এনমজ্ছনমূ। রজস! ধূলিজালেন |৩১। 

এখ্দেতি। ব্যতিক্রম্য অভিভূয়, দিবং গগনম্ ॥৩২। 

তখন সমস্ত মায়া বিনষ্ট হইলে, শকুনি অজনের বাণে আহত ও ভীত হইয়া 
না,লে”্কর ন্যায় বেগবান্ অশ্বের গুণে সত্বর অপস্থত হইলেন ॥২৭॥ 

ভাহার পর অস্ত্রজ্ঞ অজুন শক্রপক্ষকে নিজের লঘ্ুহস্ততা দেখাইতে থাকিয়! 
কোরববাহিনীর উপরে বাণসমূহ বধণ করিতে লাগিলেন ॥২৮। 

মহারজ! অঙ্জুন বধ করিতে লাগিলে, গঙ্গার প্রবাহ যেমন পথে পর্বত 

প1ইয়। ছুই ভাগে বিুক্ত হয়, সেইরূপ আপন।র পুত্রের সৈন্তও ছুইভাগে 
৷পতক্ত হইয়। গেল ॥২৯। ৫ 

রাজা! তাহার একভাগের কতক যোদ্ধযোইয়! দ্রোণকেই আশ্রয় করিল 
এপ, জুনের গীড়নে অপর ভাগ যাইয়া ছুর্যোধনের শরণাপন্ন হইল ॥৩০| 

তাহার পর ধুলিজাল উঠিয়া সৈম্তগণকে আবৃত করিলে, আমরা কিন্ত 
১জুশিকে দেখিতে পাইলাম না, অথ চ দক্ষিণদিকে গাণ্ভীবের শব্ধ শুনিতে 
না গিলাম ॥৩১। 

_ শী শিপ পাট শি ৮৮০২০ শীল শি এ 

১৭) অথাহভাঙ্ ,পি। 



২৫৪ মহাভারতে দফৌণ-- 

ততঃ পুনর্দক্ষিণতঃ সংগ্রামশ্চিত্রবোধিনাম্। 
সুবুদ্ধঞ্ণাজ্জ্নন্যাসীদহস্ত দ্রোণমন্বগাম্ ॥৩৩॥ 
ঘৌধিষ্ঠির।ণ্যনীক।নি প্রহরন্তি ততস্ততঃ 
[নাবিধান্যনীকানি পুত্রাণাং তব ভারত !। 

অজ্জনে। ব্যধমৎ কালে দিবীবাভ্রাণি মারুতঃ ॥৩৪॥ 

তং বাসবমিবারান্তং ভূরিবর্ষং শরৌধিণম্। 
মহেঘ্াস। নরব্যাস্া নোগ্রং ১৮০৬৪: ॥৩৫| 

তে হন্যমানাঃ পার্থেন ত্বদীয়া ব্যথিতা ভূশম্ | 

স্বানেব বহবো সিডি ॥৩৬॥ 

তেহচ্ছনেন শর] মুক্তা; কঙ্কপত্রাস্তনুচ্ছিদ? | 
শলভা ইব সপ্পেতুঃ সংবুথানা দিশো। দশ ॥৩৭॥ 

সংগ্র।ঘঃ অজ্ইনস্ত চ স্বযুদ্ধমামীৎ। অন্থগাম্ অন্বগচ্ছম্ ॥৩৩| 

যৌদীতি।  অশীকানি কর্ভণি। বাদমহ বানানয়ৎ | অন্রথণি মেঘান্। অটুপাদোহা, 
শোক? ॥৩০| 

ণে ঠ1 £/ টন 

তমিতি। ভরিবর্ধ” বাসবমিন্জমিব শরৌঘিণং ভমজ্জনমায়ান্থমিতানষঃ ॥৩৫। 
ত ইতি। শ্বান্ স্বপক্ষীবাণের | বিদ্বন্থঃ পলার়মানাঃ 1৩৬। 

তইতি। কক্ষপত্রাঃ কম্কপঙ্গিপক্গযুন্তাঃ, তচ্ছিদো লক্ষাদে ভচ্ছেদিনঃ 1৩৭॥ 

শঙ্খ ও ছুন্দুভির ধ্বনি এবং অস্থান্য বাছের শব্দ নীচে ফেলিয়া গভীর 

শব্ধ যাইয়া আকাশস্পরশ করিতে থাকিল ॥৩১। 

তাহার পর আবার দঙ্দিণদিঃক বিচিত্রযুদ্ধকারীদের যুদ্ধ এবং অজ্ভানের 

সুন্দর যুদ্ধ হইতে থাকিল ; আমি কিন্ত দ্রেণের পিছনে চলিয়া গেলাম ॥৩৩। 

শরঙনন্দন! ওদিকে যুধিষ্টিরের সৈন্যের নানাস্থানে আপনার পু্রদের 

ন।নাবিপ সেনকে প্রহার করিতে ল।গিল এবং বায়ু যেমন আকাশে মেঘ বিন 

করে, সেইরূপ অজ্জনও তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥৩৪) 

প্রচরবধণকারী ইন্দ্রের ম্যায় বাণসমূহবধণকারী উগ্রমৃত্তি অজুনি আসি 

লাগিলে, আপনর পক্ষের কোন মু ধন্ুদ্দর নরশ্রেষ্ঠই উহাকে বারণ করিতে 
পারিলেন না ॥৩৫॥ 

মজুনি বধ করিতে লাগিলে, আপনার পক্ষের বহু যোদ্ধা অত্যন্ত বাখিও 

হইয়। ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকিয়া স্বপক্ষগণকেই বধ করিতে লাগিল ॥৫৬. 

. (ভ)পছোণম্নয়ামব। বু ছ্রোণম্িয়াম্নি | (৩৫)- ভুরিবর্ষশরৌঘিণম্. পি 
মহেষাস" নরব্যাদ্রং শোগ্রঃ কশ্টিদবারফং-ব। বরানি। 
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তুরঙ্গং রখিনং.নাগং পদাতিমপি মারিষ ! | 

বিনিভিদ্ ক্ষিতিং জগ্ম্বল্লীকমিব পন্নগাঃ ৩৮ 
ন চ দ্বিতীয়ং ব্যস্থজৎ কুঞ্জরাশখনরেষু সঃ। 

পৃথগেকশরা রুগ্ন নিপেতুস্তে গতাঁসব? ॥৩৯॥ 
হতৈর্সনু মৈদ্বিরদৈশ্চ সর্বতঃ শরাভিস্থক্টৈশ্চ হয়ৈনিপাতিতৈঃ | 
তদ| শ্বগোমায়ুবলাভিনাদিত' বিচিত্রমায়োধশিরো। বড়ুব তৎ ॥8০॥ 
পিতা স্থতং ত্যজতি শুহ্বদ্বর শ্হৃভখৈব পুত্র; পিতরং শরাতুরঃ | 
স্বরক্ষন্ে কৃতমতয়ন্তদ। জনাস্ত্যজন্তি বাহনিপি পার্থগীড়িতা?ঃ ॥৪১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাঁং স"হিতায়াং বৈয়াসিক্যা দ্রোণপর্বণি 

সংশপগ্তকবধে অজ্জুনপরা ক্রমে অক্টাবিংশোহধ্যায়? ॥০| & 

তবঙ্ষসিতি । নাগং হগ্তিনম্। জগ্স্ছে এর! ইতানবুতিত দা একাম্ ॥৩৮। 

নেতি। দ্বিতীঘং শরমূ। একেন একৈকেনৈব শরেন আকুগাঃ পীঢিভাঃ ॥৩১। 

টা দ্বিবদৈর্গজৈ?, শরৈরভিই! লগ্রদেভাট | খানঃ বকুরাঃ গোমামবঃ 

'1-7 বলা; কাকাঞ্চ তৈরভিনাদিতম্। আবোরশিবে। নঙ্গনোপা রাদেশই ॥০০| 

রা রুতনতর; ক্তেক্ছাঃ। বহন্াতি বাহ। রখা ধনী যাননি তান্ |5১| 

£তি অভামভোপাধ্যার-ভারতাচাধা-শ্রীতরিদাস সিদ্ধ স্থবাগীশভট্াচামাবিরচিতায়াং মহা ভারত- 

টা্কারাং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়া" দ্োবপর্বণি সংশপ্রকবণে অষ্টাবি নো হদ্যার |৭| 

অঙ্জবননিক্ষিপ্, কম্কপক্ষিপক্ষযুক্ত ও দেহচ্চেদী সেই বাণগুলি যাইয়া দশ 

পৰি আবত করিতে থাকিয়। পতঙ্গের ন্যায় পতিত হইতে থকিল ॥৩৭ 
»ননীয় রাজা! সাপ যেমন উয়ীর মাটির ভিতরে প্রবেশ করে, সেইরূপ 

শছদুনর বাণগুলি যাইয়া হস্তী, অশ্ব, রী ও পদাতিদিগকে ভেদ করিয়। ভূমির 
তরে প্রবেশ করিতে লাগিল ॥৩৮॥ 

অন্ন বিপক্ষের হস্তী, অশ্ব ও মান্তষের উপরে দ্বিতীয় বাণ নিক্ষেপ করেন 

"ই, তার এক এক বাণেই গীড়িত ও প্রাণবিহ্ীন হইয়া তাহারা পুথক্ পৃথক্ 

ভন পতিত হইতে থাকিল ॥৩৯। 

নিহত ও শরসংলগ্রদেহ মানব, হস্তী ও রর অশ্বঈগণ সকল দিকে নিপাতিত 

হওয়ায় সেই সমরাঙ্গন বিচিত্র রূপ ধারণ করিল এবং কুকুর, শ্গাল ও কাকগণ 

আসিয়া রব করিতে লাগিল ॥৪০। 

* একোনত্রিংখোহধ্যায় বা ত্রিঘখোহদ্যাযত বর গি। 
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ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

তেষনীকেষু ভগ্নেবু পাণুপুত্রেণ সঞ্ভীয় ! | 

চলিতানাং দ্রুতানাঞ্চ কথমী সীন্মনো হি বঃ ॥১। 

অনীকাঁনাং প্রভগ্রানামবস্থানমপশ্ঠতাম্ । 

দু্ষরং প্রতিসন্ধানং তন্মমাচক্ষু সপ্ভীয়! ॥২। 
সঞ্জয় উবাচ। 

তথাপি তব পুত্রস্ত প্রিযকাম। বিশাংপতে ! | 

যশঃ প্রবীর! লোকেষু রক্ষত্তে। দ্রোণমন্বয়ুঃ ॥৩॥ 

তেঘিতি। পাগুপুত্রেণাচ্ছবনেন। চলিতানাং গক্ছতাম্ দ্রতানাৎ পনাঘুমানানাম্, ক 

কীদৃশম্ ॥১। 
অনীকানামিতি। অবস্থানমাশ্ররম। প্রতিসন্ধান* পুনঃ সংযোজনম্ ॥২| 

তথেতি। তথাপি অনীকেধু ভগ্মেষপি ৷ প্রবীরাঃ প্রণানবীরাঃ । অন্বযুবন্বগচ্ছন্ ৩ 

শরগীডিত হইয়। পিতা পুত্রকে, বন্ধু বন্ধুকে এবং পুত্র পিতাকে ত্যাগ করিতে 

থাঁকিল এবং অঙ্ু্নিকর্তৃক তাড়িত হইয়া লোকেরা আত্মরক্ষার ইচ্ছা করিয়া 

যান-বাহনও ত্যাগ করিতে লাগিল? ॥৪১।॥ 
9৩ 

ও ৬০6 ক 

ধৃতরাষ্্ট বলিলেন-_“সঞ্জয়! অজ্জুন সেই সৈন্যগণকে বিশ্লিষ্ট করিয়! 

ফেলিলে, অনেকে অন্যদিকে যাইতেছিল এবং বহুলোক পলায়ন করিতেছিল। 
তখন তোমাদের মন কিরূপ হইয়াছিল ? ॥১॥ 

ভগ্ন সৈন্যের। আশ্রয় দেখি না পাইলে, তাহাদিগকে আবার সম্মিলিত 
করা ছুক্ষর। সে যাহা হউক,+সঞ্জয়! সেই বিবরণগুলি আমার নিকট 
বল; ॥২॥ 

সঞ্জয় বলিলেন__নরনাথ ! সৈন্যের! ভগ্ন হইলেও আপনার পুত্রের প্রিয় 

কামী প্রধান বীরেরা জগতে যশ অক্ষু্ রাখিবার জন্য দ্রোণের অনুসরণ 
করিলেন ॥৩। 
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সমুগ্ভতেষু শস্ত্রেষু সংপ্রাণ্ডে চ যুধিষ্িরে 
অকুবন্ীর্ষ্যকম্মীণি ভৈরবে সত্যভীতবৎ ॥8॥ 
অন্তরং ভীমসেনস্ত প্রাপতন্নমিতৌজসঃ। 
সাত্যকেশ্চৈ বীরন্ ধুষ্টছ্যুনস্ত বা বিভো ! ॥৫॥ 

দ্রোণং দ্রোণমিতি ক্রুরাঃ পাঞ্চালাঃ সমচোদয়ন্। 

ম! দ্রোণমিতি পুত্রাস্তে কুরূন্ সর্বানচোদয়ন্ ॥৬॥ 

দ্রোশং দ্রোণমিতি হোকে মা দ্রোণমিতি চাপরে। 

কুরূণাং পাগুবানাঞ্চ দ্রোণদ্যুতমবর্তত ॥৭॥ 

যং যং প্রমথতে দ্রোণ? পাঞ্চালানাং রথব্রজমূ । 
তত্র তত্র ভূ পাঞ্চাল্যে। ধু্টছ্যুঙ্গোহভ্যবর্ভত ॥৮। 

সমিতি! আধ্যকশ্মীণি বিপক্ষবারখাদীনি সঙ্জনকাধ্যাণি ভীরণামিদমিতি ভৈরবং 

₹* তশ্মিন অভীভবং ॥9| 

অন্তরমিতি। অস্থবং রঙ্গম্, প্রাপতন্ আক্রামূন কৌরববীর। ইতি শেষ; ॥৫1 
দ্রোশমিতি। ফোনং হতেতি শেমঃ।  সমচোদয়ন সৈন্যান্ ঠপ্ররয্ন। মা দ্োণং 

গ্মৃতথ ॥১| 

দোশমিতি। একে পাগুবীয়। অক্রবন্। ম!ডোব” হস্থমহখ, অপরে কৌরবীয়াঃ 1৭) 

যমিতি। প্রমথতে অর্দয়তি ম্ম। রথানাং ব্রহ্ধং সমৃহম্ ॥৮| 

বিপক্ষের! অস্ত্র উত্তোলন করিলে এবং যুধিষ্টিরও উপস্থিত হইলে, ভয়ের 

সম্ভাবনা থাকিলেও নি্ভয়ের শ্তায় থাকিয়! সেই প্রধান বীরেরা সঙ্জনকার্য্যই 
₹রিতে লাগিলেন ॥৪।॥ 

রাজা! অমিততেজ! ভীমসেনের, বীর সাত্যকির, কিংব! ধৃষ্টত্যয়ের রন্ধ, 

ফাক্) পাইয়া সেই কৌরববীরের! আক্রমণ করিতে থাকিলেন ॥৫॥ 
'প্রোণকে বধ কর “দ্রোণকে বধ কর' এই কথা বলিয়া ক্র,র পাঞ্চালেরা 

সেম্যদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; আবার “দ্রোণকে বধ করিতে পারিবে 

মা" এইরূপ বলিয়া আপনার পুত্রেরা সমস্ত কৌরবসৈম্তকে পাঠাইতে 
থাকিলেন ॥৬। 

একপক্ষ বলিতে লাগিল--“দ্রোণকে বধ কর; “দ্রাণকে বধ বর" অপর পক্ষ 

কহিতে থাকিল-_“্রোণকে বধ করিতে পারিবে না'। সুতরাং দ্রোণকে লইয়া 
যেন তৎকালে কৌরব ও পাগুবগণের দৃ[তক্রীড়া চলিতে লাগিল ॥৭ 

(৪) সমুগ্যতেষু চাস্তরেষু"'বা বরা নি। 

৩৩ 
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তেষাং ভাগ্যবিপর্ধ্যাসৈঃ সংগ্রামে ভৈরবে সতি। 
বীরাঃ সমাসদন্ বীরান্ কর্ববন্তো ভৈরবং রবম্ ॥৯॥ 
অকম্পনীয়াঃ শজ্ণাং বভৃবুস্তত্র পাবা? | 

অকম্পয়ন্ননীকানি স্মরন্তঃ ক্লেশমাত্মনঃ ॥১০॥ 
তে ত্বমর্ধবশং প্রাপ্তা ভ্রীমন্তঃ সন্্রচোদিতাঠ। 

ত্যক্ত। প্রাণান্ ন্যবস্তত্ত স্বন্তে। দ্রোণং মহীহবে ॥১১। 
অয়সামিব সম্পাতঃ শিলানামিব চাভবগু। 

দীব্যতাঃ তুমুল যুদ্ধে প্রাণেরমিততেজনাম্ ॥১২॥ 
ন তু স্মরন্তি সংগ্রামমপি বৃদ্ধান্তথাবিধমূ। 

ৃষটপূর্ববং মহারাঁজ ! শ্রপ্তপূর্বমথাপি বা ॥১৩। 

তেষামিতি। ভাগ্যবিপধ্যাসৈ» বিন্াশাদেবেতি ভাব; | সমাসদন্ অভাগচ্ছন্॥৯। 

অকম্পেতি। অকম্পনন্ পাগুবা ইত্যন্বুত্তি:, অনীকানি কৌরবসৈন্টানি ॥১০। 
তইতি। হীখন্তঃ অকাধ্যকরণে লঙ্জাবন্থঃ, সব্চোধিত|। অবাবসায়প্রেরিতাঃ ॥১১। 
অয়সামিতি। অরসাং লৌহানাম্, সম্পাতঃ সংঘধঃ।॥ দীব্যতাৎ পীনডতাম্ ॥১২। 

নেতি। ন তুন্মরন্তি, অভূতপূর্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৩| 

দ্রোণ পার্চালদেশীয় যে যে রধীর দলকে মর্দন করিতে লাগিলেন, সে 

সেই স্থানেই পাঞ্চালরাজপুন্র ধৃষ্টদ্্ন যাইতে থাকিলেন ॥৮। 
তাহাদের ভাগ্যবিপধ্যয়নিবন্ধন যুদ্ধট। ক্রমশঃ ভীষণ হইয়া উিলে, কীরগণ 

ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে অপর বীরগণের দিকে ধাবিত হইতে লগি- 

লেন ॥৯॥ 
তখন কৌরবেরা পাগুবগণকে কম্পিত করিতে পারিলেন না; কিছু 

পাগ্ডবেরা আপনাদের কষ্ট স্মরণ করিয়া কৌরবগণকে কম্পিত করিয়৷ 

তুলিলেন ॥১০॥ 

লজ্জাশীল পাগুকেরা ক্রুদ্ধ ও অধ্যবসায়প্রেরিত হইয়! মহাযুদ্ধে প্রীণত্যাগের 
পর্য্যন্ত উদ্ভাম করিয়া দ্রোণের উপরে আঘাত করিতে থাকিয়া ফিরিতে 

লাগিলেন ॥১১। 

অমিততেজা বীরের! সেই তুমুল যুদ্ধে প্রাণদ্বারাই যেন খেলা করিতে 
থাকিলেন। তখন লৌহ ও প্রস্তরের সংঘর্ষের ন্যায় তাহাদের সংঘর্ষ হইতে 
লাগিল ॥১২। 

৯ তথা ভাগবিপধ্যাসে...পি বা ব রা»এবীরানগচ্ছন্ ভীরবঃ পরান্__পি ব | (১৩) 

নানুন্মরস্তি-''যে পূর্বদেবৈর্দেবানামপন্ঠন্ যুদ্ধমভূতম্বনি। 
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আকম্পিতেৰ পৃথিবী তম্মিন্ বীরাবসাঁদনে । 

নিবর্ততা বলৌঘেন মহত ভারগীড়িতা ॥১৪| 
ঘুর্ণতোহপি বলৌঘস্ত দিবং স্তন্ষে,ব নিষ্বনঃ | 
অজাতশত্রোস্তৎ সৈম্যমাবিবেশ রা ॥১৫। 
সমাসাগ্ তু পাণ্ড্ নামনীকানি সহজ্রশঃ 

দ্রোণেন চরতা মং ধখ্যে প্রভগ্নানি ক শরৈ? ॥১৬॥ 

তেষু প্রমথ্যমানেধু দ্রোণেনাভূতকম্মণা । 

পধ্যবারয়দাসাগ্ দ্রোণং সেনাপতি স্বয়ম্ ॥১৭॥ 

তদদভূতমভদ্যুদ্ষং দ্রোণপাঞ্চাল্যয়োস্তদা | 

নৈব তত্তে'পম। কাচিদিতি মে নিশ্চিত! মতি? ॥১৮। 
ততো নীলোহনলগ্রখ্যে। দাহ কুরুবাহিণীম্। 

শরস্ক-লিঙগশ্চাপাচ্চি্দহন্ কক্ষমিবানলঃ ॥১৯। 
আকম্পিতেতি। বীরাণামবসাদনে মংক্ষরে । নিবর্ততা নিবন্থমানেন ॥১৪| 

ঘুর্ণত ইতি। দিবং গগনম্, শব্ধ] ব্যাপ্য। অজাতশত্রোখু দিটিরস্তয ॥৯৫। 

সমিতি । পাগুমাং পাগ্ুবানাম্ অনীকানি সৈশ্যানি ॥১৪ 

তেঘিতি। পথ্াবাররং ভ্যবারয়ৎ, সেনাপতি ইঁছামঃ ॥১৭| 

তদিতি। পাঞ্চাল্যং পার্ধালরাজপুঞো ধৃদাম এব ॥১০। 

তত ইতি । শর। এব শ্বশিক্গা বন্য সঃ, চপ এবাচ্িঃ শিথ। ঘস্ত সঃ কঙ্ষত তণম্॥১৭। 

মহারাজ! বৃদ্ধেরাগ সেরূপ যুদ্ধ কখনও দেখেন নাই বা শোনেন নাই 

ণলিয়। স্মরণ করিতে পারেন না ॥১৩। 

নই বীরবিনাশের সময়ে বিশাল সৈন্যসমৃহ ফিরিয়। আসিতে থাকার 

“হাদের ভারে গীড়িত হইয়। পৃথিবী যেন কাপিতে লাগিল ॥১৪| 

সেই সৈম্সমূহ ঘুরিতে লাগিলেও তাহাদের অতিভয়ঙ্কর কোলাহল আকাশ 

বাপু করিয়াই যেন যুধিষ্িরের সৈম্যমধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিল ॥১৫। 
সমরাঙ্গনচারী দ্রেণ উপস্থিত হইয়া নিশিত শরসমূহদ্বারা সহ সহস্র 

প1গুবসৈন্থদলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥১৬। 
অদ্ছুতকনম্মা দ্রোণ সেই সৈশ্তগণকে আলোড়ন করিতে লাগিলে, স্বয়ং 

ৃষটছান্ উপস্থিত হইয়। তাহাকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ 
তখন দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যন়্ের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল; সেই যুদ্ধের কোন 

নাই, এইবূপই আমার নিশ্চিত ধারণ। ॥১৮। 

(১৪) প্রাকম্পতেব...বা নি, প্রাকম্পিতেব-..ব। 



২৬৫ মহাভারতে দ্রোণ_ 

তং দহন্তমনীকানি দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্। 
পূর্ববাভিভাষী স্ুশ্ক্কং স্ময়মানোহভ্যভাষত ॥২০। 

নীল! কিং বহুভিরদ্বৈস্তব যৌধৈঃ শরাচ্চিষা | 
ময়ৈকেন হি যুধ্যন্থ তুদ্ধঃ প্রহর চাশু মাম্ ॥২১॥ 
ত পদ্মনিকরাকারং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ । 

ব্যাকোশপন্মীভমুখো নীলো বিব্যাধ সাঁয়কৈ? ॥২২।॥ 
তেনাতিবিদ্ধঃ সহসা দ্রৌণির্ভল্ৈঃ শিতৈস্ত্রিভিঃ | 
ধনুধব জণ্চ চ্ছত্রঞ্চ দ্বিফতঃ সংন্যকৃন্তত ॥২৩। 
স প্লুতঃ স্যন্দনা ভম্মাম্মীলম্চত্মবরাসিভৃৎ। 
দ্রৌণায়নেঃ শিরঃ কায়া দ্র মৈচ্ছৎ পতত্রিবৎ ॥২৪। 

তমিতি। হ্হ্শ্নং হকোমলং যথা স্টা থা, ম্মঘমান ঈষদ্ধমন্ ॥২৭| 

নীলেতি। যোধৈ: কৌরবসৈন্ৈঃ। ময়া সহ ॥১১। 

তমিতি। ব্যাকোশত প্রশ্মুটিভ* বঙ পন্মৎ তদাভং মুখ বস্ত সঃ ॥২২। 
তেনেতি । “তীণিরশ্বখাম)। দ্বিষতে| শীলস্ত, সংন্কন্থত সমচ্ছিনং ॥২৩। 

সইতি। প্লুতো পক্ষনেন পতিত, স্তন্দনাৎ রথাহ। ফ্রৌথারনেরশ্বথান্ঃ। পতিবং 
পত্রী পশগী শ্েনো যথা প্রতঃ সম্ামিষং হ$,মিচ্ছতি তদ্ধদিতি ভাব: ॥২৪। 

তাহ।র পর শর যাহার স্ষুলিঙ্গ এবং ধন্ত বাহার শিখা ছিল সেই অগ্নিতৃলা 

নীলরাজ! তৃণদহনক।রী অগ্নির ন্যায় কুরুবাহিনী দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৯। 
নীলরাজা! কৌরবসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলে, গ্রত।পশ।লী ও এ্থমে 

স্থকোৌমলভাষী অশ্বথাম। মুছু হাস্য করিয়। তাহাকে বলিলেন_॥১০॥ 

“নীলরাজা! বাণের তেজে বহৃতর সৈন্য দগ্ধ করায় আপনার কি বল 

হইতেছে? আপনি এক আমার সহিত যুদ্ধ করুন, ত্ুদ্ধ হইয়া সত্ধর আমাবে 
প্রহার করুন” ॥২১। 

তখন প্রন্ষুটিতপদ্মতুলাবদন নীলরাজা বাণসমূহদ।র। পদ্মাবর্ণ ও পদ্মালেচন 
অশ্বথামাকে বিদ্ধ করিলেন ॥১১॥ 

নীলরাজ! অত্যন্ত বিদ্ধ করিলে, অশ্ব (মা তৎক্ষণ।ৎ সুধার তিনটা ভন্লদার। 

তাহার ধনু, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥২৩॥ 

'ভখন নীলরাজা চম্ম ও উত্তম তরবারি ধারণ করিয়! দেই রথ হইতে 

লাফাইয়! পড়িয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় অশ্বথামার দেহ হইতে মস্তকটা হরণ 

করিবার ইচ্ছ! করিলেন ॥২৪॥ 

(২৩) তেনাভিবিদ্ধ:...পি, তেনীপি বিদ্ধ:...বা নি। 
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তস্তোগ্তাসেঃ সথনসং শির? কায়াৎ সকুণগ্ডলম্। 
ভল্লেনাপাহরদৃদ্রৌণিঃ ক্ময়মান ইবানঘ । ॥২৫। 
সম্পূর্ণচন্দ্রীভমুখ? পদ্মপন্রনিভেক্ষণ? | 

প্রাংশুরু্পলপত্রাভো। শিহতো ন্যপতন্তুবি ॥২৬॥ 
প্রবিব্যথে সেনা পাগুবী ভৃশম|কুলা | 

আঁচার্যযপুত্রেএ হতে নীলে জ্বলিততেজসি ॥২৭॥ 

অচিন্তয়ংশ্চ তে সর্বেব পাগুবানাং মহারথাঃ়। 

কথং নে। বাপবিস্ত্ায়চ্ছক্রভ্য ইতি মারিয ! ॥২৮। 
দর্সিণেন তু সেনায়াঃ কুরুতে কদনং বলী। 

সংশপগ্ুকাবশেষন্য নারায়ণবলম্ত চ ॥২৯।॥ 

ইতি শ্ীমহাভি।রতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা দ্রে।ণপর্কৃণি 
সংশগুকবধে নীলরাজবধে উনত্রিংশো হধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

হক্কেতি। শোঁভন। নাসা য় ত২। ম্মঘম।ন ঈষদ্ধমন্ ॥২৫। 

সম্পর্পেতি | প্রাতশুরম্তদেতই, উত্পলপতআভহ আমবণো। শীণচ |২৬| 

গ্রবিবাণে প্রপানাশ্রয়নাশানিত্যাশয়ঃ ॥২৭| 

ঠা | নঃ অস্মান্, বাসবন্য ইন্্ন্তপতামিতি বাসবিরজদুন: ॥১৮| 

শী, বালবিঃ কেভ্যাত দঙ্গিণেনেতি | কদন* বিনাখম্ বশী আনা ॥২৯। 

£ মহামভোপাব্যায়-ভারভাচ।ন্য-শীহবিদাসমিন্ধা গবাগীন ৬91, মিন * মহ|ভাবভ- 

টাায়া ভারতকৌমুদীনমাখ্যারাহ প্রোপবণি সংখপ্কবর্ধে সায় ]০| 

নিষ্পাপ রাজা! সেই সময়ে অশ্বথাম। মৃদু হাস্য করতই যেন একটা ভঙ্- 

গাব] উদ্ভততরবারি নীলরাজার দেহ হইতে নুন্পরনাসিক। ৪ কুণ্ডলযুক্ত 
»&বটাকে ছেদন করিলেন ॥১৫। 

তখন পুর্ণচন্দ্রতুল্যবদন, পদ্পুপত্রভুল্যনয়ন, উৎপলপত্রতুলা শামবর্ণ ৪ উন্নত 

,হ শীলরাজা নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৬॥ 

তৎপরে অশ্বথাম। উজ্জলতেজ। 1 নীলরাজাকে বধ করিলে, প1গুবসোন্যেরা 

গতান্ত আকুল হইয়া ছুঃখ অনুভব করিতে লাগিল ॥১৭। 
এবং মাননীয় রাজা । পাগুবপক্ষের সেই মভারথেরা সকলে ভাবিতে 

ন[গিলেন যে, “অজুনি কি করিয়া আমাদিগকে শক্রপ্ষ হইতে রক্ষ। 

কবিবেন? ॥২৮॥ 

(২৯) - স্থপতং ক্ষিতৌ-_পি। (২৯) - কদন* মভখপি। * 4 ভিপোকধহামত 4. 

এবি শোহ্দ্যাঞঃ বারানি। 
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সপ্ভয় উবাচ। 

প্রতিঘাতস্ত সৈন্যস্ নাম্বষ্যত বুকোদরঃ । 

সোহভ্যাহনদ্গরুং ষষ্ট্য। কর্ণঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ ॥১॥ 
তস্ত দ্রোণঃ শিতৈর্ববাণৈস্তীক্ষধারৈরজিন্গগৈঃ | 
জীবিতান্তমভিপ্রেপ্ল,মন্মাণ্যাশু জঘান হ। 
আনন্তধ্যমভিপ্রেপ্ন, ৫ ষড়বিংশত্য। সমার্পয়ৎ ॥২॥ 
কর্ণে। দ্বাদশভির্ববানৈরশ্বথামা চ সপ্তভিঃ | 

ঘড় ভিদু্য্যোধনো রাজ। তত এনমবাঁকিরৎ ॥৩| 

প্রতীতি। নামুদস্যত নাসহত। অভ্যাহনদিতি বিকরণলোপাভাব আন্নঃ। গুরুং ড্রোণম 1) 
তশ্তেতি। অভিপ্রেপ্, কর্ত,মিচ্্ুঃ।  আনন্তধ্যং প্রহারস্য পরপরবর্িত্বমূ অপিবত- 

প্রহারমিত্যর্থ, অভিপ্রেগগ দোণ এব পুনঃ যড়বিংশত্যা এটৈঠ সমার্পঘৎ অপীডযৎ। ক 
পাদোহ্য শ্লোক ॥২| 

কর্ণ ইতি। এনং বুকোদরম্ত অবাকিরখ অতাড়য়ৎ ॥৩| 

অথচ বলবান্ অজুনি তখন সেম্তের দক্ষিণদিকে থাকিয়া অবশিষ্ট সংশপুক- 

সৈন্ট ও নারায়ণসৈন্য বিনাশ করিতেছিলেন” ॥১৯। 
9৬ 

9৪৬০০ 

সপ্রয় বলিলেন_-“ভীমসেন স্বকীয়সৈন্যবিনাশ সহা করিলেন না? ছিনি 

ষাটট। বাণদ্বার। দ্রেণকে এবং দশটা দ্বারা কর্টকে আঘাত করিলেন ॥১। 

তখন দ্রোণ ভীমসেনের জীবনবিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়। সত্বর নিশিত, 

তীক্ষধার ও সরলগামী বন্ুতর বাণদ্বারা তাহার মন্ম্দেশে আঘাত করিলেন 

এবং পর পর প্রহার করিবার ইচ্ছায় পুনরায় ছ[বিবশট! বাণদ।র! প্রহ্থাব 
করিলেন ॥২। 

তৎপরে কর্ণ বারটা, অশ্বথামা সাতটা এবং রাজা ছুর্য্যধন ছয়ট। বাণদ্বাণ| 

ভীমসেনকে গীড়ন করিলেন ॥৩॥ 
০ 

১) পসোহহনদ্বাহ্ণিকং যষ্ট্যাঁ".পি ব। (৩)'"তত এনমথাকিরঘ্_ বা নি। 



ভ্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৬৩ 

ভীমসেনোহপি তান্ সর্ববান্ প্রত্যবিধ্যম্মহাঁবলঃ 

দ্রোণং পঞ্চাশতেষুণাং কর্ণঞ্চ দশভিঃ শরৈ? ॥৪| 
দুর্য্যোধনং দ্বাদশভির্জো ণিধশফ্টাভিরাশুগৈঃ | 
আরাবং তুমুলং কুর্বন্নভ্যবর্তত তান্ রণে ॥৫॥ (যুগ্রকম্) 
তম্মিন্ সংত্যজতি প্রাণান্ স্বত্যুমাধারণীকৃতে । 

অজাতশক্রস্তান্ যোধান্ ভীমং ত্রাতেত্যচোদয়ৎ ॥৬| 

তে যযুভীমসেনস্ত সমীপমমিতৌজসঃ 
যুযুধানপ্রভৃতয়ো মান্রীপুত্রৌ চ পাগুবো ॥৭| 
তে সমেত্য স্থসংরন্ধাঃ সহিতাঃ পুরুষর্ষভাঁঃ | 

মহেত্াসবরৈগুপ্তং দ্রোণানীকং বিভিৎ্সবঃ | 
সমাপেতুর্মহাবীর্যযা ভীমপ্রভৃতয়ে! রথাঃ ॥৮॥ 

ভীমেতি। ইঘুণাং বাণানাম। আরাবং গর্জনম্ ॥৪--৫1 
তস্মিরিতি। সংত্জতি সমাক্ ত্যাগোগ্মং কুর্বতি। অতএব মুড্তানা সাধাবণীকৃতে 

অগ্তসৈন্যসমানীরুতে সৈন্ান্তরবং সম্ভাবিতমৃত্যাবিত্যর্থ। অজাতশক্রযুপিষ্ঠিরঃ। আ্রাত 
গত যুযম্ ॥৬| 

তইতি। যুযুধানপ্রভৃতয়: সাত্যকিপ্রমুখা?, মা্রীপুতৌ নকুলসহদেবৌ ॥৭| 
ত ইতি। হসংরকা অতীব | গুপ্ত রক্ষিতম্। যট্পাদ: শ্নোকোঠয়ম্॥৮। 

তখন মহাবল ভীমসেনও পঞ্চাশটা বাণদ্বারা প্রোণকে, দশটাদ্বারা কর্ণকে, 

বাবটাদ্বারা ছুর্য্য৷ধনকে এবং আটটাদ্বার৷ অশ্বথামাকে এইভাবে তাহাদের 

সকলমক্ষ গ্রতিবিদ্ধ করিলেন; আর তুমুল গর্জন করিতে করিতে তাহাদের 
প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৪-৫॥ 

ভীমসেন প্রাণত্যাগের উদ্যম করিলে এবং মৃত্যুও তাহাকে অন্য সৈম্থের 

হায় গ্রাস করিতে উদ্ধত হইলে, “আপনারা ভীমকে রক্ষা করুন' এই কথা 

বলিয়। যুধিষ্ঠির নিকটবর্তী যোদ্ধাদিগকে প্রেরণ করিলেন ॥৬| 

সাত্যকিপ্রভৃতি বীরগণ এবং পাুনন্দন নকুল ও সহদেব ইহার! যাইয়। 
অমিততেজা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৭॥ 

অত্যন্তক্ুদ্ধ সেই পুরুষশ্রেষ্টেরা সম্মিলিতভাবে উপস্থিত হইয়া মহাধনুদ্ধর- 
গণরক্ষিত দ্রোণসৈন্যকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছ! করিলেন এবং মহাবল ভীমসেন- 

্র্ৃতি রঘীরাও দ্রোণসৈন্তের উপরে পতিত হইলেন ॥৮| 
শা শী শীশ্পীশীটী তি পিপিপি পি পাটি কিনল শশী শিক পপ শত 

(৬)-..ভীমং ত্রাহীত্যচোদয়ৎ_-পি। (৮). মহেষাসবরৈপগুপ্ঠাঃ."'বা নি। 



৬৪ মহাভারতে দোণ-- 

তান্ প্রত্যগৃহাদব্যগ্রে। দ্রোণোহপি রথিনাঁংবরঃ। 

মহারথানতিবলান্ বীরান্ সমরযোধিন? ॥৯॥ 

বান্থং ম্বৃত্যুভয়ং কৃত্বা তাবকাঃ পাগুবান্ যযুঃ | 

সাদিনঃ সাদিনে হভ্যত্বংস্তথৈব রখিনো রথান্ ॥১০॥ 
অদিশক্ত[ষ্টিসংঘা তৈর্যুদ্ধমাসীৎ পরশ্বধৈঃ | 
প্রকৃষ্টমসিধুদ্ঞ্চ বভূব কটকোদয়সূ। 

1ঞ্চ সম্পাতে দ্ধমাদীৎ স্ুদারুণম্ ॥১১। 

তৎ কু্জরাদন্যে। হয়াদন্যস্ত্বাকৃশিরা 
নরে। গা চো রখাদন্যাশ্চ ৯ ৷ ॥১২। 
তত্রান্যাস্ত চ সংমর্দে পতিতস্ত বিবন্মণ? | 

শিরঃ প্রধ্বংসয়ামাস বক্ষস্তাক্রম্য কুপ্ভীরঃ ॥১৩| 

তাণিতি। সমরহোধিশ এব ন তু কাপুরুষবদগোপনযোধিন ইতি ভাবঃ |» 

ব|হামিতি। বাহাং বহিড় ৩২ দুরীভূতমিতি যাবৎ । সাদিনে। গজাশ্বারোহিণঃ ॥১০। 

অসীতি। প্রকৃষ্ট, শিক্ষাকৌশলেন প্রবৃত্রেঃ।  কট্রকোদয়, ঘোরম্। ষট্পাদে।5 
শ্লোকঃ ॥১১। 

অপতর্দিতি। বাণবিনিভিন্ন ইতি সবন্র সম্বধ্যতে 1১২। 

ততেতি। সংমদ্দে যুদ্ধসংঘষে, বিবন্মণো বিগতকবচস্ত ॥১৩। 

তখন রথিশ্রে্ দ্রোণও মহাবল, মহাবীর ও সমরযোধী সেই মহারথগণকে 
গ্রহণ করিলেন ॥৯॥ 

ক্রমে আপনার পক্ষের যোদ্ধারাও মৃত্যুভয় পরিত্য।গ করিয়! পাণ্তবগণেন 

দিকে গমন করিলেন । পরে গজাশ্বারোহীরা গজাশ্বারোহিগণকে এবং রথী৭! 

রঘীদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥১০। 

বিভিন্ন স্থানে অসি, শক্তি, খষ্টি ও পরশুর আঘাতে যুদ্ধ হইতে লাগিল, 
অতিভীষণ প্রকৃষ্ট তরবারিযুদ্ধ চলিতে থাকিল এবং হস্তিগণের সংঘধষে অতি- 

দাঁরুণ যুদ্ধ লাগিয়।৷ গেল ॥১১। 

মাননীয় রাজা! ক্রমে বাণবিদীর্ণ হইয়। কোন লোক হস্তী হইতে, কেহ 

অধোমুখ হইয়া অশ্ব হইতে এবং কোন বীর রথ হইতে পতিত হইতে লাগি- 

লেন ॥১২॥ 

সেই যুদ্ধসংঘর্ষে অপর কৌন সৈন্য বর্মহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল: 
[তখন একট। হাতী আসিয়! তাহার বক্ষ আক্রমণ করিয়া মাথাট। চরণ ব করিল ॥১৩। 

(১০)...তাবকান্ পাপ্ুবা যযুঃ..বা নি। (১১) আসীচ্ছক্তাট্িসম্পাত:. 'বা। 



পর্বণি ব্রিংশোহধ্যায় | 

অপরাংশ্চাপরেহম্বদ্ন্ বারণাঃ পতিতাঁন্ নর! | 
বিষাণৈশ্চাবনিং গত্বা ব্যভিন্দন্ রখিনো বহুন্ ॥১৪ 
নরান্ৈঃ কেচিদপরে বিষাঁণালগ্রসংশ্রয়ৈঃ | 
বভ্রমুঃ সমরে নাগা ম্ৃদস্তঃ শতশো নরান্ ॥১৫।॥ 

কাঁঞ্জায়সতনুত্রাণান্ নরাশ্বরথকুগ্তীরান্। 
পতিতান্ পোথয়াঞ্চক্রুদ্বিপাঃ স্থুলনলানিব ॥১৬| 
গৃপ্রপত্রাধিবাসাঁংপি শয়নানি নরাধিপাঁঃ। 

হীমন্তঃ কালসম্পর্কাৎ স্ছুঃখান্যধ্যশেরত ॥১৭। 
হস্তি স্মাত্র পিতা পুত্রং রখেনাভ্যেত্য সংযুগে। 
পুত্রশ্চ পিতরং মোহানিশ্বর্যাদমবর্তত ॥১৮। 

৬৫ 

অপরানিতি | বারণ। গজাঃ | বিযাণৈদশৈঃ। গন স্পৃষ্টা, রখিনঃ পতিতান্ 1১৪ 
নরেভি। নরাণামন্ত্রৈ, শিরাভিং | বিষাণেমু দন্থেমু আলগ্রাঃ সংএনা একাংখ। মেঘ" 

১০, 1 নাগ। তস্থিনঃ। নরান্ ভপতিভানেব ॥১৫॥ 

বাঞেতি। রুফায়ে। লৌহসার স্তশ্তেমানীতি কাষ্জায়সানি তনব্বাগানি যেষা* 

গধেতি। হীমন্তুঃ অকাধ্যে পলায়নাদৌ লজ্জা বন্ছে] নরাপ্রিপ।ঃ ক!লসম্পর্কা 

তান্॥১১| 

প্রভারাতি- 
“-?!পা| মৃত্যুনময়োপস্থিতেহেতোঠ গৃধাণাৎ সংঘষেণ ভূপতিতানাং পক্ষিণ।ৎ পত্রাণি পক্ষ 

£ণ1ধিবাসা'দি আস্তরশবস্থাণি যেমু তানি, অতএব স্থুদুঃখানি অতীবছুঃখজনকনি, শধনানি 
হনশয্যাত। অধ্যশেরত অবালগ্বন্ত। অধিপূর্ধ ত্বাদপিকরণস্ত কম্মত্বম্ ॥১৭| 

হন্থীতি। মোহাঙ ভ্রমাং, শিম্মস্যাদং বিশৃঙ্ঘলং যুদ্ধমিতি শেষঃ ॥১৮| 

অনা হপ্তিগণ ভুতলপতিত অপর মনুয্যদিগকে মন্দন করিতে লাগিল এবং 
গর! ভুতলম্পরশ করিয়া বহুতর পতিত রথীকেও বিদীর্ণ করিতে 
থাকল ॥১৪। 

আপর কতকগুলি হাতী দন্তসংলগ্ন মনুষ্যনাড়ী লইয়! শত শত 

*দন করিতে থাকিয়া সমরাঙ্গনে ভমণ করিতে লাগিল ॥১৫॥ 

মানবকে 

বহুতর হাতী--লৌহসার-(ইস্পাত-) নিম্সিতবর্মধারী ভূতলপতিত হস্তী, 
অথ, রথী ও পদাতিগণকে নিশ্পেষণ করিতে থাকিল ॥১৬। 

£ঘে সকল রাজা লজ্জাবশতঃ পলায়ন করেন নাই, তাহারা অত্যন্ত আঘাত 
গায়া আসন্মৃত্যু হইয়া! গৃধপক্ষীর পক্ষরূপ আস্তরণযুক্ত অত্যন্তদ্ঃখজনক 
£নশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন ॥১৭।॥ 

না বাধন রখিনো বহন্--পি। (৯. .অভিশেরতে.. .পি,..অন্তশেরতে এব নি। 

৩৪ 



২৬৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অক্ষো ভগ্নে৷ ধ্বজশ্ছিন্নশ্ছত্রমুর্যাঁং নিপাঁতিতম্ । 

যুগার্ধ' ছিন্নমাদায় প্রছুদ্রাব তথা হয়ঃ ॥১৯॥ 

সাপির্বাহুমিপতিতঃ শিরশ্ছিন্নং সকুগুলমৃ। 

গজেনাক্ষিপ্য বলিনা রথ? সঞ্চণিতঃ ক্ষিতৌ ॥২০। 

রখিন। তাঁড়িতে। নাগো নারাচেনাপতৎ ক্ষিতৌ । 

সাঁরোহশ্চাপতদ্বাজী গজেনাভ্যাহতে। ভূশম্ ॥২১॥ 

নি্ধর্য্যাদং মহদ্যুদ্ধমবর্তত হদীরুণম্ | 

হা তাত! হা' পুত্র! সখে! কাঁসি তিষ্ঠ ক ধাবসি ॥২১। 
প্রহরাহর জহোনং স্মিতক্ষেড়িতগজিতৈ? | 
ইত্যেবমুচ্চৈরত্যর্থং শীয়ন্তে বিবিধ গির? ॥২৩॥ (বুখাকণ্) 

অঙ্গ ইতি । আঅক্ষণক্রমূ। উব্যাৎ ভূতলে | যুগং রণীয়দারুবিশেষস্শ্যার্দম্ ॥১৯। 

সাসিরিতি। সাপিরপিযুক্ত:। আঙ্গিপ্য আকুয়া ॥২০। 

রথিনেতি। নাগে। হস্তী। সারোহ আরোহিসহিতঃ, বাজী অশ্বঃ ৯১] 

নিরিতি। শিশ্মধ্যাদং শৃঙ্খলারহিতম্। আহর আনঘ। শিত” মুদুহাস্মূ। শেডিন 

সিং হনাদঃ গলিত গর্নঞ্চ ততচ্ছবৈঃ সভেত্যর্থ; ৷ শয়ন্ছে স্ম তত্রত্যঃ 1২২--২৩। 

সেই যুদ্ধে রথে আসিয়। ভ্রমবশতঃ পিতা! | পুত্রকে এবং পুত্র পিতাঁকে বধ 

করিতে থাঁকিল। সুতরাং সে যুদ্ধ বিশৃঙ্খলভাঁবেই চলিতে লাগিল ॥১৮। 

রথের চক্র ভগ্ন, ধ্বজ ছিন্ন এবং ছত্র ভূপতিত হইতে থাকিল , আর তাহা 

ঘোড়াগুলি যুগকাঠের ছিন্ন অদ্ধ লইয়া দৌড়াইতে লাগিল ॥১৯। 

তরবারিযুক্ত বাহ্ নিপতিত হইতে লাগিল, কুগুলযুক্ত মস্তক ছিন্ন হইতে 

থাকিল এবং কোন কোন বলবান্ হস্তী আকর্ষণ করিয়। কোন কোন রথকে চর্ণ 
করিতে লাগিল ॥১ ০॥ 

কেন রথী নারাচদ্বারা আঘাত করিলে, কোন হাতী ভূতলে পড়িয়৷ £ 

এবং কোন হাতী গুরুতর আঘাত করিলে, কোন অশ্ব আ নর সহিত রে তত 

হইল ॥১১॥ 
এইরূপ বিশুঙ্খলভাবে অতিদারুণ মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। “হা তাত! 

হা পুত্র! হা সখা! কোথায় আছ? দাড়াও, কোথায় দৌড়াইয়া যাইতেছ। 
ইহাকে প্রহার কর, ধরিয়া! আন, বধ কর এইরূপ অতুযুচ্চ নানাবিধ বাক্য এব' 
মন্দহান্ত, সিংহনাদ ও ৪ গঞ্জন ং শুন। যাইতে থাকিল ॥২২-২৩। 

(১৯)..-রথে! ভগ্রঃ'"'ব। নি | 



পর্ববণি ভ্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

নর্তা শ্বস্ নাগস্ত সমসজ্জত শোণিতম্। 
উপাশাম্যদ্রজো ভৌমং ভীরূন্ কশ্বলমাবিশৎ ॥২৪॥ 
চক্রেণ চক্রমীসাগ্য বীরো বীরস্য সংঘুগে। 
অতীতেধুপখে কালে জহার গদয়| শির? ॥২৫॥ 
আমীৎ কেশপরাম্ো মৃষ্টযুদ্ধঞ্চ দারুণম্। 
নখৈর্দ ন্তৈশ্চ শুরাণামদ্বীপে দ্বীপমিচ্ছতাম্ ॥২৬ 
তত্রাচ্ছিগ্যত শুরস্য সখড়েগা বাহুরুগ্যতঃ | 

সধনুশ্চাপরস্তাঁপি সশরঃ সাহুশৈস্তথা ॥১৭। 

আক্রোশদন্যমান্যো হত্র তথান্যো বিমুখোহদ্রবৎ | 
অন্যঃ প্রপ্তস্ত চান্বস্ত শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥২৮॥ 

শব্দমভ্যদ্রবচ্চান্যঃ শব্দাদন্যোহব্রসদ্ভূশম্ | 
স্বানন্যোহথ পরানন্যো জঘান নিশিতৈ? শরৈঃ ॥২৯॥ 

ন্রস্তেতি। সম্সঙ্জত সংযুক্তমভবৎ। উপাশাম/ৎ তেন শোণিতেনৈব | কশ্মলং 

152 1২৪] 

১ক্রেণেতি। চঞ্দরমপি রথগ্ত। অতীতঃ সান্গিধ্যাদগত ইধুপথে। বাণক্ষেপস্থনং মত্ত 
54 1২৫|| 

আসীপিতি। কেশপরামশঃ কেশাকষণম্। অদ্বীপে আশ্রয়শূন্ঠে স্থানে, দবীপমাঅষম্ ২৯ 
তত্রেতি। অঙচ্ছিদ্ভত অগ্যেন শুরেণ। অপরন্সাপি বাহুরিত্াবুত্তিঃ ।২৭। 

আক্রোশদিতি। আক্রোশদযুদ্ধাযাহবঘ | অদ্রবং পলাধত। প্রাপ্তস্তাগত25 ॥২৮| 

নান্নঘ, ঘোড়া ও হাতীর রক্ত মিশিয়া গেল, তাহাতে ভূতলের ধূলি নিবুক্তি 

গ[ইল এবং ভীরগণের মোহ উপস্থিত হইল ॥১৪। 

সমরাঙ্গনে নিজের রথচক্র অপরের রথচক্রে লাগিয়া যাওয়ার বাণক্ষেপের 

হ্গান না থাকায় কোন বীর গদাদ্বারা অপর বীরের মস্তক চর্ণ করিলেন ॥২৫॥ 

বীরের! আশ্রয়শূন্স্থানে আশ্রয়লাভের ইচ্ছা করিতে লাগিলে, তাহাদের 
পো পরস্পর কেশাকর্ষণ, দারুণ মুষ্টিযুদ্ধ, নখযুদ্ধ ও দন্তযুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১৬| 

তখন কোন বীর কোন বীরের তরবারিযুক্ত উত্তোলিত বাহু ছেদন করিলেন 
এবং অপর বীর অপর বীরের ধনু, বাণ বা অস্কুশযুক্ত বা কাটিয়া ফেলি- 
লেন ॥১৭। 

অন্য যোদ্ধা অন্য যোদ্ধাকে ডাকিল, অপর যোদ্ধ। বিমুখ হইয়া! পলায়ন 
করিল এবং অন্ত যোদ্ধা উপস্থিত যোদ্ধার দেহ হইতে মস্তক হরণ করিল ॥১৮ 

(২৫)...অতীতবাকৃপথে...পি,...অতীতেহস্ত্রপথে...ব] ব। (২৭৯) পশব্ধনদ্রবচ্টান্ত তত" 

৭বরানি। 



২৬৮ মহাঁভ রতে ফ্োণ-- 

গিরিশৃঙ্গৌপমশ্চাত্র নারাচেন নিপাতিতঃ | 
মাতঙ্গে ন্যপতদৃভ়মৌ নদীরোধ ইবোফ্গে ॥৩০। 
তখৈব রথিনং নাগঃ ক্ষরন্ গিরিরিবারুজন্। 

অভ্যতিষ্ঠৎ পদ! ভূমৌ সহাশ্বং সহসারখিম্ ॥৩১। 
শুরান্ প্রহরতো দৃক্ট। কৃতাস্ত্ান্ রাঁধিরোক্ষিতান্। 
বছুনপ্যাবিশন্মোহে ভীরূন্ হৃদয়ছুবলান্ ॥৩২॥ 
সর্বমাবিগ্রমভবন্ন প্রাজ্বায়ত কিঞ্চন | 

সৈন্যেন রজস| ধ্বস্তং নিশ্মর্ষ্যাঁদমবর্তত ॥৩৩। 

ততঃ সেনাপতিঃ শীঘ্রময়ং কাল ইতি ক্রবন্। 

নিত্যাভিত্বরিতানেব ত্বরয়ামাস পাগুবান্ ॥৩৪। 

রা শাসনং তন্ত পাঁগুবা বাহুশালিন? 

হংসা ইবাপেতুত্সান্তো দ্রোণরথং প্রতি ॥৩৫॥ 

শবমিতি । অভ্াদ্রবৎ অভাধাবং | অত্রসং ভীতবান্। স্বান্ হ্বপঙ্গীয়ান্ ॥২৯। 

গিরীতি ৷ নছ। রোৌধন্তীরমূ, উষ্ণ: গ্রীম্মং গম্ছতি অভিঞামন্তীতি তন্মিন্ বধাকালে 17) 

তথেতি। ক্ষরন্ মদং নিঃসারয়ন্। আরুজন্ রথং ভগ্ন । অভাতি্দ।রেহৎ ॥৩১ 

শরানিতি । হদঘে দুর্বলা জদয়ছুবলান্ত।ন্ ছবলহৃদরান্ ॥৩২। 

সর্বমিতি। আবিগ্রমস্থিরম্। সৈন্যেন সৈন্যোথাপিতেন ধবনং নষ্ট, তিরোহিভস্ 1৩২, 

তত ইতি। সেনাপতি দায়: অয কালো দোণবধস্তেত্যাশয়ঃ ॥৩$॥ 

কোন সৈন্য অন্য সৈন্যের শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল, কোন সৈন্য অপ 

সৈন্যের শব্দ শুনিয়। অত্যন্ত ভীত হইল, অন্য সৈন্য শ্বপক্ষকে বধ করিল এত 

অপর সৈন্য সুুধার বাণদ্বারা বিপক্ষকে সংহ।র করিতে লাগিল ॥১৯॥ 

পর্বতশুঙ্গপ্রমাণ কোন হস্তী নারাচদ্বারা আহত হইয়! বধাকালে নদীতীবের 

ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥৩০। 
মদক্রাবী ও পর্বতপ্রমাণ কোন হস্তী ভূতলে থাঁকিয়। বিপক্ষের রথখানাকে 

ভাঁঙ্গিয়া চরণদ্বার। তাহার অশ্ব ও সারথির সহিত রথীকে নিম্পেষণ করিল ॥৩৬১। 

অপর কৃতাস্্দিগকে প্রহার করায় বীরগণকে রক্তসিক্ত অবস্থার দেখির! 

দুর্ধবলচিত্ত বহুতর ভীরুর মোহ উপস্থিত হইল ॥৩১।॥ 

সমস্ত অস্থির হইল, সৈম্যগণের ধুলিজালে সমরাঙ্গন আবৃত হইয়া পড়িল, 

কিছুই জানা গেল না এবং বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥৩৩। 
তাহার পর “এই সময় এই কথা দ্রুত বলিয়! ধুষ্টত্যয় সর্ববদ। ত্বরাধি* 

পাণ্বগণকে আরও ত্বরান্বিত করিলেন ॥৩৪॥ 



গর্ব্বণি ত্রিংশোহধ্যায়ঃ | 

গৃহ্ীতাদ্রবতান্যোন্যং বিভীত। বিনিকুন্তত | 

ইত্যাসীত,মুলঃ শো ছুদ্র্স্ত রথং প্রতি ॥৩৬। 
ততো দ্রোগঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণী রাজ! জয়দ্রথ | 
বিন্বানুবিন্দাবাবস্ত্যো। শল্যশ্চৈতান্ ন্যবা ॥৩৭| 
তে ত্বাধ্যধর্মীসংরব্ধা! দুনিবারা ছুরাসদাঃ 

শরার্ভ ন জহুর্জোণং পালা? রে সহ ॥৩৮॥ 

ততো দ্রোণোইতিসংক্রুক্ষো বিস্বজন্ শতশঃ শরান্। 
চেদিপাধীলপাগু,নীমকরোৎ কদনং মহৎ ॥৩৯॥ 
তস্ত জ্যাতলনিধধোষঃ শুশ্রুবে দিক্ষু মারিষ ! | 

বজ্সংহ্রাদসঙ্কা শত্ত্রাসযন্ মানবান্ বহুন্ ॥৪০। 

4 €ে 5/ 

কুর্বন্থ ইতি । শাসনমাদেশম্। সস্থঃ প্রহরন্থঃ |৩৫। 

রাত আদ্রবত অভিধাঁবত, বিগতং ভীত ভয়* ঘ্যোৎ তে নিভদ্াঃ। শিনিইশ্থহ 

হি ছুদিম্ত দ্োণস্য 0৩৩] 

তত ইতি । দ্রোণিরশ্বখামা। আবস্ট্যো অবন্থিদেশীয়ৌ, এতান্ পাগুবান্ ॥৩৭। 

(ইতি । আধ্যধশ্মেণ সঙ্জননিয়মেনৈব সংরন্ধাঃ মোৎমাই।; ॥৩৮। 

তত ইতি। কদন্, পীড়নম্ ॥৩৯| 
তন্তেতি। জ্যাতলয়োদনু গুণহন্তাব।পয়োনির্ধেধঃ | সহাদঃ এবং |3০| 

গে 

নে! 

তখন মহাবাঁহু পাগ্ডবগণ তাহার আদেশ পালন করতঃ হংসগণ যেমন 

সংরাবরে পতিত হয়, সেইরূপ প্রহার করিতে করিতে জোণরথের প্রতি পতিত 

ঠহালেন ॥৩৫॥ 

ঞমে ধর, পরস্পর ধাবিত হও এবং নিয়ে ছেদন কর' এইরূপ তুমুল 

শন্দ দুর্ধধ দ্রোণের রথের দিকে হইতে লাগিল ॥৩৬। 

তদনস্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, ছুর্য্যোধন, জয়দ্রথ, অবস্তিদেশীয় বিন্দ 

ও অন্ুবিন্দ এবং শল্য পাণগ্ডবগণকে নিবারণ করিতে থাকিলেন ॥৩৭। 

তখন সজ্জননিয়মান্ুসারে উৎসাহী, দুমিবার ও ছুদ্ধষ পাঞ্চালের! পাণ্ুব- 

গণের সহিত বাণে গীড়িত হইয়াও দ্রোণকে পরিত্যাগ করিলেন না ॥৩৮। 

তৎপরে দ্রোণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়। শত শত বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিয়। 
দি, পাঞ্চাল ও পাগুবগণকে অত্যন্ত গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৩১। 

মাননীয় রাজা! তখন বজ্রনির্ধোষতুল্য এবং বলে ।কের ভয়জনক দ্রেণের 

ধনুপস্কার সকল দিকে শুনা যাইতে লাগিল ॥৪০॥ 

(৩৭)-**শল্যশ্চৈতানবারয়ন__পি । | 



২৭০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

এতশ্সিন্নন্তরে জিফুজিত্বা সংশগুকান্ বহুন্। 

অভ্যয়াভত্র বত্রাসৌ দড্রোণঃ পাণ্ড ন্ প্রমদ্দিতি ॥৪১। 
তাঁন্ শরৌঘমহাবর্তান শোণি নিতোদান্ মহাহ্দান্। 
তীর্ণঃ সংশপ্তকান্ হত্বা প্রত্যদৃশ্যত ফাল্গুন? ॥৪২॥ 
তস্য কীত্তিমতে! লক্ষণ সূর্য্য প্রতিমতেজসঃ । 
দীপ্যমানমপশ্যাম তেজমা বানরধ্বজম্ ॥৪৩। 

সংশগুকসমুদ্রং তমুচ্ছে'ষ্যাস্ত্রগভস্তিভিঃ | 

স পাগুবধুগান্তার্কঃ কুরূনপ্যভ্যতীতপৎ ॥8৪। 

প্রদদাহ কুরূন্ সর্ববানজ্ভুনঃ শস্্রতেজসা । 
যুগান্তে সর্বভূতানি ধুমকেতুরিবোখিতঃ ॥8৫॥ 

তেন বাঁণ ও [শ্বরথযোধিনঃ। 
তাড্যমানাঃ ক্ষিতিং জগ্ম,মুক্তকেশাঃ শরাদ্দিতাঃ ॥৪৬। 

এতশ্মিন্নিতি। অন্থরে অবসরে, জিফুরজ্জনঃ। অভায়াদাগচ্ছৎ |৪১| 
তানিতি। শরৌঘা এব মহাবত্ত। বিশালজলত্রময়ো যেষাং তান্, শোপিতানি রক্ছাণ্থে। 

উদকানি জলানি যেযা* তান্, সংখপ্তকানেব মহাহদান্ ভীণঠ, ফান্ুনোতজ্জুনঃ ॥৪২। 
তশ্টেতি | লক্ষ চিহ্ষমূ, বানরধ্বজমপশ্টমেতি সন্বন্ধঃ ॥৪৩| 
সমিতি । অশ্বগভন্তিষিঃ অশ্মকিরণৈ | অভাউী/তপৎ সর্দাতোভাবেন ভপিতবান্ 1৭৯ 
প্রেতি। ধমকেতুগ্তনয়ং তেছঃ 18৫| 

তেনেতি ॥ তেন অন্দ্রনেন। দুক্তকেখাঃ মমরসংঘর্ষাৎ খলিতকুম্থলাঃ ॥৪৬| 

এই সময়ে রি বহু সংশপ্তককে জয় করিয়া__যেখানে এ ড্রোণ পা 

গণকে মর্দন করিতেছিলেন, সেইখানে আগমন করিলেন ॥৪১। 

বাণসমূহ যাহার বিশাল আবর্ত (ঘোল।) এবং রক্ত যাহার জল ছিল, সে 

সংশপ্তকরূপ মহাহৃদ উত্তীর্ণ হইয়া অজ্ুন উপস্থিত হইলে, ক্রমশঃ সকলে 
তাহাকে দেখিতে লাগিল ॥৪২। 

কীত্তিমান্ ও সৃষ্যের তুল্য তেজন্বী অজ্ঞুনের চিহুম্বরূপ এবং তেজে উজ্জল 

বানরধ্বজট। আমরা দেখিতে লাগিলাম ॥৪৩। 

অজ্জ্রনরূপ সেই প্রলয়স্্য্য অস্ত্রূপ কিরণদ্বার। সেই সংশপ্তকরূপ সমুদ্রকে 

শুষ্ক করিয়া কৌরবগণকেও সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন ॥88। 
ক্রমে প্রলয়কালে উখিত ধূমকেতু যেমন সমস্ত ভূত দগ্ধ করে, সেইরূপ 

অজুন আস্ত্রের তেজে সমস্ত কৌরবাকে দগ্ধ করিতে থাকিলেন ॥8৫॥ 
(৪২) তান্ শরৌঘান্ মহাবর্ভান্.. নি। ও . 
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কেচিদার্ত্বনং চক্রুবিনেশুরপরে পুনঃ । 
পার্থবাঁণহতাঃ কেচিন্নিপেতৃবিগতাঁদবঃ ॥৪৭| 
তেষামুৎপতিতান্ কাংশ্চিৎ পতিতাংশ্চ পরাস্থুখান্। 
ন জঘানাজ্জুনো যৌধান্ যোধব্রতমনুম্মরন্ ॥৪৮। 

তে বিকীর্ণরথাশ্বেভাঃ প্রায়শশ্চ পরাজুখাঃ | 
কুরবঃ কর্ণ কর্ণেতি হাহেতি চ বিচুত্রুত্ুঃ ॥8৯ 
তমাধিরথিরাক্রন্দং বিজ্ঞায় শরণৈষিণাম্। 
মা ভৈষ্টেতি প্রতিশ্রুত্য যযাবভিমুখোইর্জুনম্ ॥৫০। 
স ভারতরথশ্রেষ্ঠঃ সর্ববভারতহর্ষণঃ | 
প্রাছুশ্চক্তে তদাগ্নেয়মজ্মক্্রবিদাঁং বর? ॥৫১। 

কেচিদিতি। বিনেশু: পলায়াঞ্চক্রিরে ৷ বিগতাসবো নির্শ তপ্রাণ]; ॥৪৭| 

তেযামিতি। উৎ্পতিতান্ আঘাতেন পতনাৎ পরমুখিত|ন্। যোপব্রতং মোদ্ধনিষমম্ ॥$৮। 
তইতি। বিকীর্ণা আঘাতেনেতস্থতে। বিক্ষিপ্ত রথ! অশ্ব! ইভ! গজাশ্চ যেধা” তে ॥৪5। 

তমিতি। অপিরথন্ত'পত্যমিত্যাধিরথিঃ কর্ণঃ, আক্রন্দমাহবানম্, বিজ্ঞাঘ শত] ॥৫০| 

সইতি। সকর্ণঃ। অত্র ভারতপদং কুরুপক্ষপরমূ ॥৫১। 

তৎকালে অজুনের সহত্র সহস্র বাণে তাড়িত হইয়া কৌরবপক্ষের হস্তী, 
অশ্ব ও রথযোধীরা মুক্তকেশে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥৪৬। 

কতকগুলি আর্তনাদ করিতে থকিল, অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল, 

গাবার কতকগুলি অজুনের বাণে নিহত ও প্রাণবিহীন হইয়। ভূতলে পতিত 
হইল ॥9৭।॥ 

তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যোদ্ধা পতনের পরে উখিত, কতকগুলি পতিত 
এব, কতকগুলি পরাজুখ হইলে, অজুনি যোদ্ধাদের নিয়ম স্মরণ করিয়া তাহা- 
দিগকে বধ করিলেন না ॥৪৮। 

অজ্ঞনের প্রহারে অনেকের হস্তী, অশ্ব ও রথ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে এবং 

প্রায় যোদ্ধাই পরাজুখ হইয়। পড়িলে, কৌরবেরা “কর্ণ! কর্ণ! হা হা” বলিয়। 
কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥৪৯। 

তখন কর্ণ শরণাঁথিগণের সেই আহ্বান শুনিয়। “ভয় করিও না বলিয়! 
আশ্বস্ত করিয়া অজুনের অভিমুখে গমন করিলেন ॥৫০॥ 

কৌরবপক্ষের মধ্যে রথিশ্রেষ্ঠ, সমস্ত কৌরবের হর্ষজনক ও অস্্ক্ঞ প্রধান 
কর্ণ তখন আগ্নেয় অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন ॥৫১॥ 

1৪৭) কেচিদার্ভস্বরং চক্রুঃ-*.পি ব। (৪৯) তে বিকীর্ণরথাশ্চত্াঃ-..ব। নি। 



২৭২. মহাভারতে দোৌণ-_ 

তস্য দীপ্তশরৌঘস্ত দীপ্তচাঁপধরস্ত চ। 
শরৌঘান্ শরজালেন বিদধাঁর ধন্গীয়ঃ ॥৫২॥ 
তথৈবাধিরথিস্তস্ত বাণান্ ভ্বলিততেজসঃ | 

অস্ত্রমন্ত্রেণ সংবার্ধ্য গ্রাণদদ্বিস্থজন্ শরান্ ॥৫৩॥ 

পুষ্টহ্যন্নশ্চ ভীমশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ | 
বিব্যধুঃ কর্ণমাসাগ্ঠ ব্রিভিম্ত্রিভিরজিন্ধগৈঃ ॥৫8॥ 
অর্ছনাস্তরস্ত রাঁধেয়ঃ সংবার্ধ্য শররৃষ্টিভিঃ। 
তেষাং ত্রযাণাং চাঁপানি চিচ্ছেদ বিশিখৈস্তিভিঃ ॥৫৫॥ 

তে নিকুভায়ুধাঃ শুরা নিবিষ! ভূজগ! ইব। 
রথশভ্ভীঃ সমূৎক্ষিপ্য ভূশং সিংহ! ইবানদন্ ॥৫৬॥ 

ত| ভূজাগ্রৈর্মহবেগ! বিস্থষ্টা ভূুজগোপমাঠ | 
দীপ্যমান। মহাশজ্ঞ্যে। জগ্ম,রাধিরথিং প্রতি ॥৫৭॥ 

তস্যেতি। বিদণার বিশাশর়ামাস, “ধু অবন্বংসনে” ইত্যন্ত প্রয়োগ: 0৫২ 

তথেভি। আধিরথিঃ ক, তশ্ত অঙ্দনস্ত। অপরমন্তর্ক ॥৫৩| 

ধষ্টেতি। অজিদ্ধগৈ: সরলগামিভিবাগৈ 1৫৪| 

সেই সময়ে অজুনি বাণসমৃহদ্বারা, উজ্জ্লবাণসমূহধারী ও উজ্জলধনুদ্দীব 

কর্ণের বাণসমূহ নিবারণ করিলেন ॥৫১॥ 

কর্ণও সেইরূপই অস্ত্রদ্ধার! উজ্জলতেজা অজুর্নের বাণ সকল ও অন্যান্য অর 

নিবারণ করিয়| বাণক্ষেপ করতঃ গর্ভন করিতে লাগিলেন ॥৫৩। 
ক্রমে ধুষ্টদ্যম়, ভীমসেন ও মহারথ সাত্যকি কর্ণের নিকটে যাইয়া তিন 

তিনট। বাণদ্বার। তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৫8| 

কর্ণ শরবধণ করিয়া অঙ্গনের অস্ত্র নিবারণপূর্বক তিনটা বাণদ্বারা ভীমসেন, 
সাত্যকি ও ধুষ্টদ্যয়ের তিনখান। ধনু ছেদন করিলেন ॥৫৫॥ 

ধন্ধ ছিন্ন হইলে সেই বীরের! তিন জন বিষবিহীন সর্পের হ্যায় (ক্রুদ্ধ হইয়া। 
তিনট। শক্তি নিক্ষেপ করিয়! সিংহের তুল্য গুরুতর গর্জন করিলেন ॥৫৬। 

(৫২)-"*বিছুধাব ধনঞ্জয়ঃ_ নি,..*বিব্যাধৈব ধনঞ্চয়ং_বা। (৫৭).*'মহাবেগানিস্্টাঃ 

বা,..নিকষ্টাঃ নি 
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ত৷ নিকৃত্য শিতৈর্ভল্লেস্ত্িভিস্ত্রিভিরজিঙ্গগৈঃ | 

ননাদ বলবাঁন্ কর্ণঃ পার্ধায় বিস্থজন্ শরান্ ॥৫৮॥ 

অর্জনশ্চাঁপি রাঁধেয়ং বিদ্ধ! সপ্ততিরাশুগৈঃ | 

কর্ণীদবরজং বাঁণৈর্জঘান নিশিতৈস্ত্রিভিঃ ॥৫৯। 
ততঃ শক্রঞ্জয়ং হত্বা পার্থঃ ষড়ভিরজিঙ্গ গৈঃ | 
জহার সদ্ধো ভল্লেন বিপাঠন্ত শিরো রখাৎ ॥৬০॥ 

পশ্যতাং ধার্তরা গ্রীণামেকেনৈব কিরীটিনা । 
প্রথথে মৃতপুত্রস্ত সোদর্য্য নিহতীস্ত্রয়ঃ ॥৬১॥ 

ততে। ভীমঃ সমুগ্পত্য স্বরথাদ্বৈনৈতেয়বৎ । 

বরাঁসিন। কর্ণপক্ষান্ জঘাঁন দশ পঞ্চ চ ॥৬২।॥ 

ড| ইতি। নিকুতা ছিত্ব, শিতৈঃ শিলাখাণিতৈঃ। অজিন্ধগৈ: সরলগাদিডি) 11 

অঙ্গান উতি। আশ্গৈবাণৈ:। অবরজম্ অনক্তনামানযেকমন্ুদম্ 1৫৯ 

ইত ইতি । শছরঘ, নাম কর্ণঙ্গাপরমনজম। বিপাঠল্পি কর্ণার ॥*০| 
পঠাতানিতি। গ্রমুখে সম্মুখে, সৃতপুত্রস্ত কণন্ত। এতেনান্নস্ত লঘুভস্থত। দখিত| ॥5১। 

তত উত্তি। স্মুংপত্যাবতীষ্য। বৈনতেয়বৎ গরুঢ় ইব। বরাসিনা উন্মথড্ঞোন ॥৯১। 

তাহাদের তস্তনিক্ষিপ্ত, মহ[বেগযুক্ত, সপতুল্য ও উজ্জল সেই বিশ।ল শক্তি 
[£৭ট। কর্ণের দিকে যাইতে ল।গিল ॥৫৭। 

তখন বলবান্ কর্ণ শিলাশ।ণিত ও সরলগামী তিন তিনট। ভন্পদ্বারা সেই 

শত তিনট।কে ছেদন করিয়া এবং অজুরনের উপরে বাণক্ষেপ করিতে থাকিয়। 
গদন করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥ 

অজুনও সাতটা বাণদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া স্ধার তিনট। বাণদর। 

কের কনিষ্ঠভ্রাতাকে বধ করিলেন ॥৫৯॥ 
তাহার পর অজুনি ছয়ট। বাণদ্বারা (কর্ণের অপর কনি্ভ্রাত) শক্রর্জর়কে 

বদ করিয়! তৎক্ষণাৎ একটা ভল্পদ্বার৷ (কর্ণের অন্য কনিষ্ঠভ্রাতা) বিপাঠের 

মস্তক ছেদন করিলেন ॥৬০। 

এইভাবে এক অজুনিই ধার্তরাষ্্রগণের সমক্ষে এবং কর্ণের সম্মুখে তাহার 

(তন ভ্রাতাকে বধ করিলেন ॥৬১। 
তাহার পর ভীমসেন আপন রথ হইতে গরুড়েরর ন্যায় লাফাইয়। পড়িয়। 

টন্ত তরবারিদার কর্ণপক্ষীয় পনর জন যোদ্ধাকে বধ করিলেন ॥৬১।॥ 

(৫৯) ..নিণিজৈ শরৈ: স্্রিবা বা নি (৬০). ..বিপিস্ত,. নি। 

৩৫ 



২৭৪8 মহাভ রতে দ্রোণ-- 

পুনঃ স্বরথমাস্থায় ধনুরাদায় চাপরম্। 

বিব্যাধ দশভিঃ কর্ণং সৃতমশ্বাংশ্চ পঞ্চভিঃ ॥৬৩ 
প্টদ্যুন্োহপ্যসিবরং চণ্ চাঁদায় ভাম্বরমূ। 

জঘান চন্দ্রবন্মীণং বৃহৎক্ষত্রঞ্চ নৈষধম্ ॥৬৪। 

ততঃ স্বরথমাস্থায় পাঞ্চাল্যোইন্যচ্চ কাম্মুকমৃ। 
আদায় কর্ণং বিব্যাধ ত্রিসপ্তত্যা নদন্ রণে ॥৬৫॥ 

শৈনেয়োহপ্যন্যদাদায় ধনুরিন্্রসমছ্যতিঃ | 
সুতপুত্রং চত্ুঃষষ্ট্যা বিদ্ধা সিংহ ইবানদৎ ॥৬৬॥ 
ভল্লাভ্যাং সাধু মুক্তাভ্যাং ছিত্বা কর্ণস্য কাঁন্ম্কম্। 
পুনঃ কণং ভ্রিভির্বাপৈর্বাহ্বোরুরসি চাঁ্পযৎ ॥৬৭| 
ততে। ছুর্য্যোধনে। দ্রোণে। রাজ চৈব জয়দ্রথঃ | 
নিনজ্জমানং রাধেয়মুজ্জহ সাত্যকার্ণবাঁৎ ॥৬৮॥ 

পুণরিতি | একেন সতত চতুতিশ্চ চতুরোহস্বানিতি পঞ্চভিবাণৈঃ ॥৬৩| 

ধৃষ্টেতি। ভাদ্ববং স্বর্ণাদিথচিতত্বাদুজ্জলম্। নৈমপহং নিমপদেশীষম্ ॥৬৪ 

তত ইতি । পরঞ্চালো] ধৃষ্টতা | রিসপ্বতা। খবৈঃ 0৩৫| 

শৈনেয ইতি | শৈনেধঃ শিনে। পৌত্রঃ সাতাকিঃ ॥ সতপুরৎ কর্ণম্ ॥৬৪। 

ভল্লাভাশিতি। সাধু সম্যকৃ। উরসি বক্ষসি, আর্পয়ং অপীডয়ং ॥৬৭। 
তত ইতি। রাধেষ" কর্ণম্, উজ্জ £ উদ্ধতবন্ঃ, সাতাকঃ সাত্যকিরেবাণবস্তস্মাহ 1৮ 

আবার তিনি নিজের রথে উঠিয়া আন্ত ধন্ন লইয়া দশটা বাণদ্বারা কর্ণবে, 
একটা দ্বারা সারথিকে এবং চারিটাদ্বারা চারিট! অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন ॥৬৩| 

ঘৃষটতায়ও উত্তম তরবারি এবং উজ্জল চর্ম লইয়া চন্দ্রবন্মীকে এবং নিবধ- 
দেশীয় বৃহতৎক্ষতাকে বধ করিলেন ॥৬৪। 

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যয় আপন রথে আরোহণ করিয়। অন্য ধন্তু লইয়া যুদ্ধে গন 

করতঃ ত্রিসপ্রুতি বাণদ্বার! কর্ণকে তাড়ন করিলেন ॥৬৫॥ 

ইন্দ্রের তুল্য তেজন্বী সাত্যকিও অন্য ধনু লইয়। চৌষটিট! বাণদ্বারা কর্ণকে 

বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় গঞ্জন করিয়! উঠিলেন ॥৬৬| 

তৎপরে তিনি স্ুষ্টভাবে নিক্ষিপ্ত ছুইট! ভল্পদ্ার কর্ণের ধন্ু ছেদন করিয় 
পুনরায় তিনটা বাণদ্ধার! কর্ণের বাহুযুগলে ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৬৭। 

তাহার পর ছুর্যোধন, ড্রোণ ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ইহারা নিমগ্নপ্রায় কর্ণকে 
সাত্যকিসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন ॥৬৮॥ 

(৬৩) পুনস্থ রথণাস্থায় -'ব। বরানি। (৬৬) ' ইন্দ্রসমছাতি:...বা বর! নি। 
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পত্যশ্বরথমাতঙ্গাস্ত্দীয়াঃ শতশোহপরে । 

কর্ণমেবাভ্যধাবন্ত ভ্রাসয়ানাঃ প্রহারিণ? ॥৬৯। 
ধৃ্টছ্যুন্নশ্চ ভীমশ্চ সৌভদ্রোইজ্জুন এব চ। 
নকুল? নহদেবশ্চ সাত্যকিং জুগুপু রণে ॥৭০॥ 
এবমেষ মহারৌ্রঃ ক্ষয়ার্থং সর্বধন্থিনামৃ। 
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ত্যক্ত। প্রাণানভূদ্রণঃ ॥৭১। 

পদাতিরথনা গাশ্বা গজাশবরথপততিভিঃ | 

রথিনো নাগপত্যাশ্বৈরথপত্তী রথদ্বিপৈ? ॥৭১| 
অশ্বৈ রথ! গজৈর্নাথা রখিনে৷ রথিভিঃ সহ | 

সক্তাঃ সমদৃশ্যন্ত পন্তয়শ্চাপি পর্ভিভিঃ ॥৭৩॥ (বৃগ্মকম্) 
এবং স্থকলিলং যুদ্ধমাসীৎ জ্রব্যাদহষনগ্। 

মহ্টিস্তৈরভীতানাং বমরাক্ট্রবিবদ্ধনদ্ ॥৭8॥ 
পন্তীতি। পন্তঃঃ পদাতরঃ। অভাধাবন্ত কর্ণ শ্তৈব সাভাধাকবণাধ ॥১৯। 

ৃষ্টেতি। সৌভপ্রোহঠিম্টাঃ | ভগুপুঃ ররক্ষুঃ ॥৭০| 

এবগিতি। খভারৌডঃ অতীব ভদ্র: | তন্তু ত্যাগোগমণ কৃত] 0৭১। 
পদাতীতি। নাগে! হতী। পল্তিঃ পদাতিঃ। সংসক্ যুদ্ধায় মিলিতাঁ? ॥1১-৭৩| 

মহারাজ! আপনার পক্ষের প্রহারনিপুণ অন্য শত শত হস্তী, অশ্ব, রথ ও 
পাতি বিপক্ষের ভয় জন্মাইতে থাকিয়! সাহাযা করিবার জ্/ কর্ণের দিকেই 
পাবিত হইল ॥৬৯॥ 

আবার ওদিকে ধৃষ্টছ্যর, ভীম, অভিমন্টা, আভুন, নকুল ও সহদেন যুদ্দে 
মাঙাকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৭০।॥ 

রাজা! এইভাবে পরস্পর বিনাশ করিবার জন্ত প্রণভাগের পধ্যন্থ উদ্ভম 
+রয়া আপনার পক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত ধন্তদ্ধরগণের অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে 
লাগিল ॥৭১।॥ 

ক্রমে দেখ। গেল_ গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিদের সহিত 
পদ।তি, রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহীরা যুদ্ধে মিলিত হইয়।ছে ; গজারোহী, 
অশ্বারোহী ও পদাতিদের সঙ্গে রথীরা সংসক্ত হইয়াছে; রথী ও গজারোহীদের 
সহিত রথী ও পদাতিরা সংযুক্ত হইয়াছে; আবার রথীর| অশ্বারোহীদের সঙ্গে, 
গজারোহীরা গজারোহীদের সহিত, রথীরা রথীদের সঙ্গে এবং পদাতির! পদাতি- 
“দর সহিত মিলিত হইয়াছে ॥৭২-৭৩॥ 

( ৩).. সংযুক্তাঃ সমদৃশ্যান্ত*' বা রানি। 



২৭৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

ততে। হত। নররথবাজিকুগ্জরৈরনেকশো। দ্বিপরথপভিবাঁজিনঃ | 
গলৈর্গজ। রথিভিরুদায়ুধ। রথা হয়ৈহয়া?ঃ পতিগণৈশ্চ পতয়ঃ ॥৭৫| 
রখৈদ্ধিপ। দ্বিরদবরৈর্মহাহয়! হয়ৈর্নরা বররখিভিশ্চ বাজিনঃ 
নিরস্তজিহ্বাদশনেক্ষণাঃ ক্ষিতৌ ক্ষয়ং গতাঃ প্রমথিতবন্মভূষণ? ॥৭৬। 
তথ। পরৈর্বহৃকরৈর্ববরাধুধৈষ্থত। গতাঃ প্রতিভয়দর্শনাঃ | 
বিপোথিতা হয়গজপাদতাড়িত। ভূশীকুলা রথমুখনেমিভি? ক্ষতাঃ ॥৭৭| 

প্রমোদনে শ্বাপদপক্ষিরক্ষসাঁং জনক্ষয়ে বর্ততি তত্র দারুণে। 

মহাবলাস্তে কুপিতাঃ পরমস্পরং নিসুদযন্তঃ প্রবিচেরুরোজ সা ॥৭৮। 

এখগিতি। হুকশিলম্ অতীবগহনম্। ক্রব্যাদহর্মণৎ মাংসভোছি ন্চহর্মজনকম্ ॥9। 

ত৬ হতি। উদমুধ| উত্তোলিতাস্বাঃ। অত্র রুচিরাবএস্থবিলগ্োনে ণনাদুপঞ।তিত ওম 0) 

বখৈবিতি | দিরদবরৈর্মহাগজৈঃ। শিরস্তাশি বিপঙ্গাগ।প।তেন নষ্টাশি গিহনা 1951 

দশন| দস্থাঃ ইশণানি চক্ষংঘি চ যেষাং তে, গিতো পতিভ্রেতি নেম ৭৬ 

খেতি । বঙ্টনি করশাশি ক্রিয। যুদ্ধব্যাপার। যেযা” তৈ৫। প্রতিভঘদশন। ভয়ষব145 1 

এথনুখান।ত বথশ্রেষ্ঠানাৎ নেখিডিশক্র প্রন ক্ষত বিদাবিতাঃ ॥৭৭| 

প্রেতি। প্রমোধনে আনন্দদনকে | বন্ততি ব্তযনে | শিসদসঙে। আদায় ভু: 01৮1 

এইভাবে সেই মহাযোদ্ধাদের সহিত নিভয়চিন স্বপক্ষীয়দের অতিদাল 
যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং সে যুদ্ধ মাংসভোজী 'প্রাণিগণের আনন্দ ও যমনাভেব 
বৃদ্ধি করিতে থকিল ॥৭৪॥ 

তাহার পর পদাতি, রখী, অশ্বারোহী ও গজারোহীর। বিপক্ষের আদের 

হন্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সংহার করিল এবং গজারোহীর] গজারোহীদিগাকে, 

র্থীর। উগ্ভতাম্ব রথিগণকে, অশ্বারোহীরা অশ্বীরোহীদিগকে ও পদাতিক! 

পদাঁতিগণকে বিনাশ করিল ॥৭৫॥ 

রখীর| হস্তিগণের, মহাহস্তিগণ বিশ।ল অশ্বগণের, অশ্বের! পদাতিদিগেণ 

এবং মহারথীরা অশ্বগণের জিহ্বা, দন্ত ও নয়ন নষ্ট করিয়। ফেলিলে, জার বন্ধ 

ও অলঙ্কার চর্ণ করিলে, সেই হস্তিগ্রভৃতি ভূলে পতিত হইয়া প্রাণ 719 
করিতে লাগিল ॥৭৬॥ 

উত্তমান্ত্রধীরী ও বহুবিধযুদ্ধকারী বিপক্ষের বধ করিলে, ভরঙ্করাকৃঃ 

কতকঞ্চলি লোক ভূতলে পড়িয়া গেল, কেহ কেহ অশ্ব ও হস্তীর চরণতাডি* 
হইয়। নিষ্পেষিত হইল এবং অনেকে রথচক্রের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া অতা্চ 

আকুল হুইয়। পড়িল ॥৭৭॥ 

. (২৭)...রথমুখনেমিভিঃ কতা-পি। 



পর্বণি একত্রিংশোহধ্যায়ঃ | হব 

ততো বলে ভৃশলুলিতে পরম্পরং নিরীক্ষমাণে রুধিরোঘমণ্্ তে 
দিবাকরেইস্তং গিরিমাস্থিতে শনৈরুভে প্রয়াতে শিবিরায় ভারত! ॥৭১| 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ড্রোণপর্বণি 

সংশগ্তকবধে দ্বিতীয়দিবসযুদ্ধাবহারে ভ্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
সপ ০০ ৩শশশিসপপিশপ 

(৩। অডিমন্যবধপর্ব |) 

একাত্রংশোহ্ধ্যায়ঃ 
০৫০ পপি শা 6 40 স্প্পপ্পীশক শ 

সপ্তায় উবাচ। 

পূর্ববমন্মাস্ত্র ভগ্েযু ফান্তুনেনামিতৌজস| | 
দ্রোণে চ মোঘসঙ্কল্লে রক্ষিতে চ যুধিষ্টিরে ॥১। 
সর্বেব বিধ্বস্তকবচীস্তাবকা ঘুধি নিজিতা% | 

রজস্থল] ভূশো দিগ্ন। বাক্ষম।ণা দিশো দশ ॥২॥ 

তত ইতি । বলে উভয়সৈম্ এব, ভৃশলুনিতে অতীবশ্রান্তে। প্রয়াতে গ্রথিতে ॥৭৯। 

মৃহামহোপাধ্যার-ভারতাচাষা-শীহিদাসসিদ্ধান্তব[গাশভটাচাদাধিবচিতাণ* মত| তাৰ ভ- 

টাকানাং ভাবতকৌখুধীমথখ]াধাত োশপর্বণি মংখপকববে বিনোঠবা।নঃ 1৭ 
২702) 

পূর্ববমিতি। ভগেযু পরাজিতেযু। ফাজ্জনেনাজ্ুনেন | মোঘমনঞ্জ যুনিছিগ্রহণসামথাও 

হিংস্রজন্ত, পন্দী ও রাক্ষসদ্রিগের আনন্দজনক সেই দরুণ লোকক্ষয় চলিতে 

লাগিলে, উভয়পক্ষের মহাবল যোদ্ধারা ক্রুদ্ধ হইয়া! পরস্পব প্রহার করিতে 

থাকিয়া মহাবিক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৮। 

ভরতনন্দন ! তাহার পর স্র্ধ্য ধীরে ধীরে অস্তাচলে আরোহণ করিতে 

লগিলে, অত্যন্তপরিশ্রান্ত ও রক্তান্তদেহ উভয়পক্ষের সৈন্াই পরস্পর নিরীক্ষণ 
করিতে থাকিয়া শিখিরের দিকে প্রস্কান করিল? ॥৭১া। 

সঞ্জয় বলিলেন-__মহারাজ! অমিততেজা অজ্্রনি পুব্রেই আমাদিগকে 

পরাজিত করিলে এবং অজুনিভিন্ন অন্য পাগুবযোদ্ধারাই যুদিচ্টিরকে রক্গ। করায় 

৬ বাতি শোহধ্যার়ত ব, র্ ' দ্বাতি'শো।তধ্যায় বরা নি। 



২৭৮ মহাভারতে দ্রোণ- 

অবহারং ততঃ কৃত্বা ভারদ্বাজস্ত সম্মতে | 

লব্ধলক্গৈঃ শরৈভিন্না ভূশাবহসিতা৷ রণে ॥৩| 
শ্লাঘমানেষু ভূতেষু ফাল্তনস্তামিতান্ গুণান্। 

কেশবস্য চ সৌহার্দে কীর্ভ্যমানেহজ্ছুনং প্রতি ॥8॥ 
অভিশস্তা ইবাঁভুবন্ ধ্যানমৃকত্বমাস্থিতাঃ | 
ততঃ প্রভাতসময়ে দ্রোণং ছুর্যোধনোহব্রবীৎ ॥৫॥ 
প্রণয়াদভিমা নাচ্চ দিষদ্বৃদ্ধ্যা চ ছুম্মনাঃ | 

শৃণৃতাং সর্বযোধানাং সংরন্ধো। বাক্যকোবিদঃ ॥৬॥ (কুলকছ) 
নুনং বয়ং বধ্যপক্ষে ভবতে ছ্বিজসভম ! | 

তথাহি নাগ্রহী? প্রাণ্তং সমীপেহগ্য যুধিষ্ঠিরম্ ॥৭। 
ইচ্ছতস্তে ন মুচ্যেত চক্ষুঃপ্রাপ্তো রণে রিপুঃ। 
জিঘৃক্ষতো রক্ষ্যমাণঃ সামরৈরপি পাগুবৈঃ ॥৮॥ 

বার্থমনোরথে, ঝঙ্ষিতে অজ্জ্নেতরপাগুবযোধৈরেব | রজন্বলা ধুলিব্যাপ্রদেহাঃ | অবহৰ 

যুদ্ধবিরামম। লব্ধানি লক্ষাণি শরব্যাণি মৈস্তৈঃ, ভিন্ন| বিদীর্ণদেহাঃ। শ্লীঘমানেষু প্রশং৪, 
ভতেমু লোকেমু। অভিশন্ত| অভিশপ্তা ধ্যানেন চিন্তয়া মুকতং নীরবতমত আশ্বিতাঃ প্রাপাঃ 

দিষদবৃদ্ধা। জয়লাভাৎ পাগুবাস্াদয়েন। সংরক্ধ; ক্রুদ্ধ 1১-৬| 

নৃুনমিতি | নৃনং নিশ্চিতমেব | তথাহি তৎকারণং জানীহি ॥৭| 

ইচ্ছত ইতি । ইচ্ছতো! জয়মিতি শেষঃ। চক্ষুঃপ্রীপ্ধে। দৃ্টিবিষযং গতঃ | জিদ 

বিপুমেব গ্রহীতুমিচ্ছতঃ, ভে তব সকাশ।২। সামবৈরপি দেব্গণেন সহ মিলিতৈরপি 0৮। 

দ্রোণের সঙ্কল্প বার্থ হইলে, আর সমস্ত লোক অভ্নের অসংখা গুণের প্রশ স। 

করিতে লাগিলে এবং অজুবনের প্রতি কৃষ্ণের সৌহাদ্দের বিষয় বণন। করিতে 

থাকিলে, যুদ্ধে পরাজিত, কবচশূন্ঠ, ধূলিধূসরাঙ্গ, অত্যন্ত উদ্দিগ্র, দশ দিকে দি- 

পাতকা রী, লক্ষ্যপাতী বাণসমূহে বিদীর্ণদেহ এবং যুদ্ধে শক্রুপক্ষকর্তৃক উপহসিও 
আপনার পক্ষের যোদ্ধারা সকলে দ্রোণের সম্মতিক্রমে যুদ্ধবন্ধ করিয়া যেন 
অভিশপ্রের ন্যায় হইলেন এবং চিন্তায় নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর 

প্রাতঃকালে- শক্রগণের অত্যুদয়ে ছুঃখিতচিন্ত ও ক্রুদ্ধ বাক্যনিপুণ ছুধ্যোদন 
সমস্ত যোদ্ধার সমক্ষে প্রণয় ও অভিমানবশতঃ দ্রোণকে বলিলেন__॥১-_৬॥ 

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমর। আপনার বধ্যপক্ষের মধ্যে গণ্য । যে হেত 
আজ আপনি যুধিষ্টিরকে নিকটে পাইয়াও ধরেন নাই ॥৭ 

(৩)."'লক্ধলক্ষৈ: পরৈহীনাঃ. পিব। (৬) ঙ্োকাৎ পরম্ “ছুধ্যোধন উবাচ” পি। 



পর্ববণি একত্রিংশোহ্ধ্যায় | ২৭৯ 

বরং দত্ব। মম গ্রীতঃ পশ্চাদ্বিকতবানসি | 

আশাভঙ্গং ন কুর্ব্বস্তি ভক্তস্তার্যা; কথঞ্চন ॥৯॥ 
ততো হ্রীতস্তথোঁক্তঃ সন্ ভারদবাজোহব্রবীন্নপম্। 

নার্থসে মাং তথা জ্ঞাতুং ঘটমাঁনং তব পরিয়ে ॥১০॥ 

সন্থরাস্থরগন্ধর্ববাঃ সযক্ষোরগরাক্ষমাঃ | 

নালং লৌকা রণে জেতুং পাল্যমানং কিরীটিন1 ॥১১॥ 

বিশ্বস্থগ্যত্র গোবিন্দঃ পৃতনা নীস্তথার্ভুনঃ। 
তত্র কোহস্ত বলং ক্রামেদম্াত্র ব্র্ন্ঘকাৎ প্রভো ! ॥১২॥ 

সত্যং ব্রবীম্যদ্ধ রাজন! নৈতজ্জাতন্যথা ভবেৎ। 

অগ্যৈষাং প্রবরং কঞ্চিৎ পাতযিষ্যে মহারথম্ ॥১৩॥ 

বরমিতি। বিরুতবান্ বিপরীতং কৃতবান্। আধা।; সঙ্জনাঃ ॥৯| 

তত ইতি । হীতে। যুিষ্টিরগ্রহ্ণাসামর্থযাল্লজ্িতঃ। ঘটমানং চেষ্টমানম্ ॥১০। 

সেততি। অলং সমর্থা ন ভবন্তি, লোকাক্দ্িভুবনবাসিনো জনাঃ ॥১১। 

বিশ্বেতি। পৃতনানীঃ সেনাচালকঃ। বলং শক্তিম্। ক্রামেৎ অতিক্রামেৎ ত্ন্বকা- 

স্িবাৎ ॥১২। . 

আপনি জয় লাভের ইচ্ছ! করিয় যদি যুদ্ধে কোন শক্রকে ধরিবার ইচ্ডা 

করেন, তবে পাগুবের! দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া রক্ষা! করিতে থাকিলেও, 

মাপনার দৃষ্টিবিষয় প্রাপ্ত সে শক্র মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥৮। 

আপনি সন্তুষ্ট হইয়। আমাকে বরদান করিয়া পরে বিপরীত কাধ্য করিয়া- 

'ছন। দেখুন--সঙ্জনেরা কোন প্রকারেই ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না” ॥৯| 

দুষ্যোধন এইরূপ বলিলে, দ্রোণ লঙ্জিত হইয়া তীহাকে বলিলেন_-বৎস ! 

আমি সর্বদাই তোমার প্রিয়কাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছি? সুতরাং তৃমি 

সেরূপ বুঝিতে পার ন! ॥১০। 

দেখ, অজুনি রক্ষা করিতে থাকিলে, দেব, দানব, গন্ধবর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও 

পয়গদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র ত্রিভ্বনও যুদ্ধে কোন লোককে জয় 

করিতে পারে না ॥১১। 

নৃতর।ং বিশ্ববিধাতা৷ স্বয়ং কৃষ্ণ যে পক্ষে রহিয়াছেন এবং অজুন যে পক্ষের 

মেনাপরিচালক, এক মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি সেই পক্ষের যুধিষ্টিরের 
শক্তি অতিক্রম করিতে পারে ? ॥১২॥ ূ 

(৯) ইত: পরম্ 'সপচয় উবাচ সি | (১০) ততোহ্তরীতন্তঘোক্ঃ সন্নংনি। (১২) - 

দ্ধ কন্ত...প্রভোঃব|ব রা নি। (১৩) সত্যং তাত! ব্রবীমাগ্য * নি। 



২৮০ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

তঞ্চ ব্হং বিধাস্তামি বোহভেগ্স্ত্রিদশৈরপি | 
ঘোঁগেন কেনচিদ্রাজন্! অজ্জনস্্পনীয়তাম্ ॥১৪॥ 

নহাজ্ঞাতমসাধ্যং বা তম্ত সংখ্যেহস্তি কিঞ্চন। 

তেন হ্যপান্তং সকলমন্ত্রজ্ঞানমিতস্ততঃ ॥১৫। 

দ্রোণেন ব্যাহতে ত্বেবং সংশপ্তকগণাঃ পুনঃ 1 

আহ্য়নন্ভনং সংখ্যে দক্ষিণামভিতে। দিশম্ ॥১৬। 
ততো হর্জনস্তাথ পরৈঃ সাদ্ধং সমভবদ্রণঃ | 
তাঁদুশো বাঁদুশো নান্যঃ শ্রুতো দৃষ্টোইপি বা কচিৎ ॥১৭। 
তত্র দ্রোণেন বিহিতে। বুযুহে। রাজন! ব্যরোচত। 

শরন্মধ্যন্দিনে সূর্য্যঃ প্রতপন্গিৰ ছুর্দ শঃ ॥১৮। 

সত্যমিতি। জাতু কদাচি। এধাং পাগুবানাম্ ॥১৩॥ 

তমিতি। তং তাদৃশম্। যোগেন উপাষেন। অপনীয়তা* স্থানান্তরে অপসাধ্যভাম্ ॥১৭। 

নভীতি। সণগ্যে যুদ্ধবিষষ়ে।  উপান্তং গৃহীতম্। ইতে। মন্ত্যলোকা্। তত. 
ন্র্গলে।কাৎ ॥১৫॥ 

দেণেনেতি। বাধতে উদ্চে। দক্ষিণা দিশমিতি অভিভঃশন্দযোগে দ্বিতীয়! ॥১৬। 

তত ইতি। রর সংশপ্র কনারামুসৈন্যৈত তেমামবশেমন্ত পূর্বমুক্তত্বাৎ ॥১৭। 

তঞেতি। দুঃখেন দৃশ্গাত ইতি দুদ্দি শে ছুদিশ% আত্বাদ গ্রণাঁভীবঃ ॥১৮| 

(সে যা। ০ রাজা! আমি আজ সত্য বলিতেছি, কখনও একথা 

মিথা। হইবে ন।। আমি আজ পাগুবপক্ষের কোন প্রধান মহারথকে নিপাতিন 

করিব ॥১৩॥ 

র।জা। দেবতারাও যাহা ভেদ করিতে পারেন না, আমি আজ সে. 

প্রকার এক বাহ রচনা করিব। তোমরা কোন উপায়ে অজুর্নিকে অন্যদিনে 
লইয়া যাও ॥১৪॥ 

কারণ, ঘুদ্ধবিষয়ে অজুনের অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই। কেন না, 

তিনি মর্ত্যালোক এবং স্বর্গলোক হইতে সর্বপ্রকার অস্ত্রজ্ঞানই লাভ করিয়।- 
ছেন' ॥১৫॥ 

দ্রোণাচাধ্য এইরূপ বলিলে, সংশপ্তকেরা দক্ষিণদিকে যাইয়া যুদ্ধ করিবার 

জন্য পুনরায় অজুর্নিকে আহ্বান করিল ॥১৬॥ 
তাহার পর সংশপ্তকপ্রভৃতির সহিত অজুর্নের যেরূপ যুদ্ধ হইল, সেরূপ 

অন্ধ যুদ্ধ আমর! কখন দেখিও নাই বা! শুনিও নাই ॥১৭। 

(১৪) চক্তবৃা বিধাস্তামি-'নি। (১৫) -সকলং সর্বজ্ঞানম্...বা নি। (১৬). 
আব্বয়স্থোহজ্ছনম্..'পি ব। (১৮) চরম্মধ্যন্দিনে...বা নি। 



পর্ব্বণি একত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৮১ 

তঞ্চাভিমন্যুর্বচনাৎ পিতৃর্জ্যেষ্ঠস্ত ভারত !। 

বিভেদ ভুভিদং সংখ্যে চক্রব্যুহমনেকধা ॥১৯ 
স কৃত্বা ছুক্ষরং কন্ম হত্বা বীরান্ সহঅশঃ | 

যটম্থ বীরেধু সংসক্তো দৌঃশাসনিবশং,গতঃ ॥২০। 
বয়ং পরমসংহষ্টা; পাগুবাঃ শোককধিতা? | 

মৌভদ্রে নিহতে রাজন্নবহারং ন্ম কুম্মহে ॥২১। 
ধুতরাষ্ট্রী উবাচ। 

পুত্রং পুরুষসিংহস্ত সঞ্জয়াপ্রাগুযৌবনমূ। 
রণ বিনিহতং শ্রত্বা! ভূশং মে দীর্য্যতে মনঃ ॥২১। 
দারুণ? ক্ষত্রধশ্মোহয়ং বিহিতো ধন্মকর্তভিঃ | 

যত্র রাজ্যেপ্নবঃ শুরা বালে শস্ত্রমপাতযন্ ॥২৩।॥ 

তমিতি। জোট্টন্ত পিতুমু নিষ্টিরশ্য ৷ অন্ৈদুদদর। ভিদ! ভেবে! বস্তা তম্ ॥১৯| 
সইতি। সংসন্জে। যুদ্ধে মিলিত দৌঃশ।মনিদুতশাসনপুত্রঃ ॥২০। 
বমিতি। সৌভপ্রে অভিমন্যোৌ। অবহারং তদ্দিনমুদ্ধনিবৃত্তিম্ ॥২১। 

পুথনিতি। পুরুষসিংহশ্তা অজ্জরনস্ত । এতেনোদ্বেগোহপি সুচাতে ॥২২। 

তংকালে এদিকে দ্রোণ যে বাহ রচনা করিয়াছিলেন, শরৎকালের মধ্যাহ্ন- 
সঘয়ে জগৎসন্তাপকারী সুধোর ন্যায় সেই ব্যহের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও দুষ্কর 
হইয়াছিল ॥১৮। 

কিন্তু ভরতনন্দন! অভিমন্তা যুধিষ্ঠিরের আদেশে ছে সেই চক্রবাহকে 
আশেক ভাবে ভেদ করিলেন ॥১৯। 

ত.্পরে টিনি ছু্ষর কাধ্য করিয়া সহস্স সহস্র বীর সংহারপূব্বক ছয় জন 
ধারের সহিত মিলিত হইয়া পরে দুঃশাসনপুত্রের হাতে নিহত হইলেন ॥২০। 

রাজা! অভিমন্থ্য নিহত হইলে, আমরা পরমানন্দিত এবং পাগুবেরা 
অতান্তশোকান্ত হইয়া (সে দিনের মত) যুদ্ধ সমাপ্ত করিলাম” ॥২১। 

ধৃঙরাষ্্র বলিলেন__সপ্জয়! পুরুষসিংহ অজ্ুনের পুত্র এবং অপ্রাপ্তযৌবন 
অভিমঙ্গ্যকে যুদ্ধে নিহত শুনিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত বিদীর্ণ হইতেছে ॥২২। 

ধন্মব্যবস্থাপকের। এই ক্ষত্রিয়ধর্মাকে দারুণ করিয়া বিভিত করিয়াছেন । 
চাবণ, যে ধন্ম অনুসারে রাজা ভিলাষী বীরের! বালকের উপরেও অস্ত্রক্ষেপ 
কবিষাছেন ॥২৩| 

(২১) অবহারবকুশ্মহি--ব। বূর। নি। ইঃ পরং বনুষু পুস্তকেমু বহব এব পাঠভেদ। 

নিস্ত।  (২৩)-"বালে শন্ত্াণযপাতয়ন্-..পি। 

৩৬ 



২৮২, মহ ভি র তৈ দ্রোএ-- 

বালমত্যন্তস্থখিনং বিচরন্তমভীতবৎ । 

কৃতান্ত্র। বহবো জদ্র-ক্রহি গাবনে ! কথম্ ॥২৪| 
বিভিৎসতা রথানীকং সৌভদ্রেণামিতৌজসা | 
বিক্রাড়িতং ঘথ। সংখ্যে তন্মমাচক্ষ্ সঞ্জয় ! ॥২৫। 

সপ্তীয় উবাচ । 

যন্মং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র! সৌভড্রস্ত নিপাতনমৃ। 
তান্তে কাঙন্সেন বক্ষ্যামি শুণু রাজন! সমাহিতঃ ॥২৬| 
বিক্রীডিতং কুমারেণ যথানীকং বিভিৎসতা। | 
আ'কুগ্রাশ্চ যথ। বীর। ছুরাবারাসহিষ্বঃ ॥২৭॥ 

দাঁবাগ্যভিপরীতানাং ভূরিগুলতৃণদ্রুমে | 
বনৌকসামিবারণ্যে ত্বদীয়ানামভূদ্ভয়মূ ॥২৮। 

দাকণ ইতি । ধম্মকভিজাতিপর্শবাবস্থাপকৈমর্থাদিভিঃ | যন্ত্র যেন ॥২৩। 

বালমিতি। হেগাবল্সনে। গবন্ধনপুজ 1 সঙ্গয়।! ॥২৪| 

বিভিৎসভেভি। বিডিংশত। ভেন্ত,মিচ্ছত| | বিক্রীড়িতং খিক্বীডিতবদেব বিচরিতম্ ৪২৫1 
যদিতি। বাংল্সোন সাকলোন। সমাহিত; কুতমনোযেগঃ ॥২৬ 
বীতি। আরুগ্র। ভগ্নাঃ। দুরাবার। ছুণিবারাশ্চ তে অসহিষ্জবশ্চেতি তে ॥২৭| 

(সে যাতা হউক,) সঞ্জয়! বালক ও অত্যান্তন্বখী অভিমন্ত নিরয়ের হায় 
বিচরণ করিতেছিল, এই অবস্থায় শিক্ষিতাস্্ বু বীর তাহাকে কি করিয়। ব 

করিলেন ? ॥১৪।॥ 

সপ্তয়! অমিততেজ! অভিমন্ত্য রথিসৈম্ত ভেদ করিবার ইচ্ছা কবির! 

যে ভাবে যুদ্ধে বিচরণ করিয়।ছিল, তাহা! আমার নিকট বল? ॥২৫। 
সপ্তয় বলিলেন-_“রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি যে আমার নিকটে অভিমন্তাবধেক 

কথা জিজ্ঞাস! করিলেন, তাহ! আমি সমস্তই বলিব; আপনি মনোযোগ দিয় 
শুনুন ॥২৬। 

কুমার অভিমন্ত্য কৌরবসৈন্য ভেদ করিবার ইচ্ছ। করিয়া! যেভাঁবে বিচবণ 

করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে ছুনিবারও অসহিষ্ণু বীরগণকে পরাভূত কবিরা- 

ছিলেন, (তাহাঁও বলিব) ॥২৭॥ 

. (২৭)..ছুশ্চরাশ্টাসহিফবঃ-_পি,+ ছুঃসাধ্যাশ্চাপি বিপ্লবে_বানি। (২৮) ইভঃ পরদ 

“-.দ্বাত্রিশোহধ্যার়ত। বঃ ঠিত্য়ন্থিশোহধ্যায়ত বা রানি। তৎপরঞ্চ অপ্রাসঙ্গিক, ৮4 
শ্লোকাঃ পিবাব। তে চ যথা 

সঞ্চয় উবাচ। 

সমরেইত্যুগ্রকম্মাণঃ কম্মভির্বযঞ্জিতশ্রমাঃ ৷ সকৃষ্ণাঃ পাগুবাঃ পঞ্চ দেবৈরপি দুরাসদাঁ | 



গর্ববণি একত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৮৩ 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
অভিমন্যুমহং সৃত ! সৌভদ্রমপরাজিতস্। 
শ্রোতুমিচ্ছামি কাৎন্ত্যেন কথমায়োধনে হত? ॥২৯॥ 

সপ্তায় উবাচ। 
স্থিরো ভব মহারাজ ! শোকং ধারয় ছুদ্ধরম্। 
মহান্তং বন্ধুনাশংতে কথযিয্যামি তচ্ছ_ ৭ ॥৩০| 
চক্রব্যহো৷ মহারাজ! আচাধ্যেণাভিকপ্সিতঃ | 
তত্র শক্রোপমাঃ সর্বে রাজাঁনো বিনিবেশিতা? ॥৩১। 

“বেতি। দাবাগ্সিন। অভিপরীতানাং পরিবেষিতানাম্। বনৌকসা? বনব্!সিন মূ ॥২৮। 

অভীতি। হেস্ত! স্তব্শীয সপ্তয!। আয়োধনে যুছ্ছে |২৯। 

প্রিপ ইতি । পারর সংবৃণু ॥৩০| 

৮৭তি। আচায্যেণ দ্রোণেন, অধিকপ্সিতে। রচিত: | তত চঞ্বাতে ॥৩১। 

গঢ়র গুল, তৃণ ও বৃক্ষপূর্ণ বনে দাবাগ্রিপরিবেষ্টিত বনবাসীদিগের যেরূপ 
হয় হয়, আপনার পক্ষের বীরগণেরও সেইরূপ ভয় হইয়াছিল? ॥১৮। 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন--সঞ্জয় ! অপরাজিত সুভদ্রানন্দন অভিমন্ত্যর বপবৃত্তাস্ত 

আমি সমস্তই শুনিতে ইচ্ছা করি: সে কিগ্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল? ॥১৯। 
সপ্তয় বলিলেন- “মহারাজ ! স্থির হউন, ছৃদ্ধর শোক সন্বরণ করুন। 

ধণতর বন্ধুনাশ আপনর নিকট বলিব, তাহা অবণ করন ॥৩০। 

মহারাজ! সে দিন দ্রোণাচাধ্য চক্রব্যহ নিম্মীণ কবিলেন এবং তাহাতে 
£*২০) সকল রাজাকে স্থাপন করিলেন ॥৩১॥ 

? দকষ্মাথধৈবৃদ্ধ্য] কী চ মখস| শ্রিয়া। নৈব ভতে| ন ভবিত। কফতৃপাগ্তণঃ পুমান্॥ 
“তে দশরতে। ঘান্ধে। বিপ্রপূজাপিভিগ্ত পৈঃ। সদৈব ছিপিবৎ পাপে রাজ। বিল যুপিষ্ঠিরঃ | 

১91৭ চান্তকে। রাজন্ জামদগ্নাশ্চ বীধ্যবান্। রখস্থে! ভীমসেনশ্চ বথ্যন্ডে মুনা: ॥ 
£'তজ্ঞাকম্মদক্ষস্ত রণে গাণ্ডীবধন্বনঃ | উপঘাং নাবিগচ্ছামি পাথন্ত অূশীং কিতৌ ॥ 
বাহ্সপ্যমত্যস্থং নৈভৃত্যং বিনয়ো দমঃ। নকুলেহপ্রাতিরপাঞ্চ শৌধ্যঞ্চ নিথতানি দু ॥ 
“ হগা শাধ্যমাধুধ্যসত্বরূপপরাক্রমৈঃ | সদৃশো দেবয়োব্দীরঃ সহদেবঃ কিলাশ্বিনে।ঃ॥ 
৯ কষে গুণা স্ফীতাঃ পাণ্ুবেষু চ যে গুণাঃ। অভিমন্তো কিলৈকথ। দৃ্ঠন্ে গুণসগথাঃ | 
"পট্টরস্ত ধৈধ্যেণ কষস্ত চরিতেন চ। কর্মভির্ভীমসেনস্ত সদৃশো। ভীমকর্মন: | 
'শঞ্খস্ত রূপেণ বিক্রমেণ শ্ররতেন চ। বিনয়াৎ সহদেবশ্ সদূখো। নকুলস্ চ ॥ 

২৯)" কখমায়োধনে হতম্পি। (৩০) স্থিরীভব-''পি। (৩১) পদ্মনাহে। মহাবাগ ! 
 হহ পয্মোপমাঃ সর্বেনি। 



২৮৪ মহাভারতে দড্রোণ-- 

অবস্থানেষু বিশ্যস্তাঃ কুমারাঃ সুরধ্যবর্চসঃ | 
ঘাতে। রাজপুত্রাণাং সর্বেষামভবভ্দ! ॥৩২।॥ 

কুতাভিসময়াঃ সর্ব্বে সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ | 

রক্তাম্বরধরাঁঃ সর্বে সর্ষের রক্তবিভূষণা? ॥৩৩॥ 

সর্বের রক্তপতীকাশ্চ সর্বে বৈ হেমমালিনঃ। 
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গাঃ অথিণঃ সুন্মনবাসসঃ ॥৩৪॥ 

সহিতাঃ পর্য্যধাবন্ত কাঁঞিং প্রতি যুধুৎমব£ | 

তেষাং দশ সহত্্রাণি বভৃবুদরঢধন্থিনামূ। 
পৌন্রং তব পুরস্কৃত্য লক্গণং প্রিয়দর্শনম্ ॥৩৫॥ (বিশেষকদ্) 
আহ্যোশ্যাসমছুঃখাস্তে অন্যো শ্যসমসাহ্সা?। 

অন্যোন্যং স্পদ্ধমানাশ্চ অন্যোন্যন্ত হিতে রতা% ॥৩৬। 
দুর্য্যোধনস্ত রাজেন্দ্র! সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতঃ | 

কর্ণছুশীসনকৃপৈর্কতো। রাজ। মহারখৈ? ॥৩৭॥ 

অবেতি। অবস্থানে থাযোগাস্থানেষু। মংঘাতঃ সন্মেলন্ম্ ॥৩২। 

রুতেতি। রুতাভিসময়াঃ সবেণ ভাবেন কৃতশপথাঃ, স্থবণবিরু তধ্বজা; স্বণখচিত্রপবছ।;| 

চন্দনা গুরুভিদি্ধাঙ্গা লিগরগাত্রা অগ্িণঃ পুক্পমালাবন্তুঃ | কাফিম্ভিমন্টামূ। পোদ 

ছুষ্যোপনপুত্রত্বাৎ। যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩--৩৫॥ 

অন্যোন্যেতি। সর্বত্র আসন্গিতি শেষঃ ॥৩৬ 

এবং সূর্যের তুল্য তেজন্বী রাজকুমারদিগকে যথাস্থানে সমিবেশিত 

করিলেন। তখন সমস্ত রাজপুত্রের একটী সমবায় হইল ॥৩২। 
তাহারা সকলেই যুদ্ধের সমস্ত বিষয়ে শপথ করিলেন; সকলের ধ্ডই 

স্বর্ণথচিত ছিল, সকলের পরিধানেই রক্ত বস্ত্র, সকলেরই রক্ত ভূষণ, সকলেরই 

রক্ত পতাকা, সকলের কণেই ্বর্মমালা, সকলের অঙ্গঈ চন্দন ও অগুরুদ্বাণ 

লিপ্ত, সকলের গলদেশেই পুষ্পমালা এবং সকলের পরিধানেই স্বক্ষ্ম বস্ত্র ছিল। 
তাহার৷ সম্মিলিত হইয়া আপনার পৌত্র প্রিয়দর্শন লক্ষাণকে অগ্রবন্তী করিয়। 

যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সকল দিক হইতে অভিমন্যুর প্রতি ধাবিত হইলেন। 

তৎকালে দৃঢ়ধনুদ্ধর সেই রাজপুত্রেরা সংখ্যায় দশ সহস্র হইয়।ছিলেন ॥৩৩__৩৭1 
তাহাদের পরস্পর সমান ছুঃখ, সমান সাহস ও সমান স্পদ্ধী৷ ছিল এর 

তাহার! পরস্পর হিতে নিরত ছিলেন ॥৩৬॥ 

রাজশ্রেষ্ট ! সেই সৈশ্যের মধ্যস্থানে রাজা ছূর্য্োধন অবস্থান করিতে, 

(৩৫)..তেঘাৎ শতসহস্রাণি..পি। 0 



পর্বররণি একত্রিংশোহধ্যায়িঃ। ২৮৫ 

দেবরাজোপমঃ শ্রীমান্ শ্বেতচ্ছত্রাভিসংৃতঃ | 

চামরব্জনক্ষেপৈরুদয়মিব ভাঙ্করঃ ॥৩৮॥ (যুখকম্) 
প্রমুখে তন্ত সৈন্যস্ ড্রোণোহবাস্থিত নায়কঃ। 

সিন্ধুরাজস্তথাতিষ্চ্ছীমান্ মেরুরিবাচল? ॥৩৯ 
সিন্ধুরাজন্ পার্্স্থা অশ্বর্থামপুরোগমা?। 

স্থতীস্তব মহারাজ ! ত্রিংশজ্রিদশসন্নিভা? ॥৪০।॥ 

গাঙ্ধাররাঁজঃ কিতব? শল্যে ভূরিশ্রবাস্তথ| | 

পারত সিন্ধুরাজস্ত ব্যরাজন্ত মহারথ[? ॥৪১। 

ততঃ প্রবরৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ । 

তাবকানাং পরেধাঞ্চ ম্ৃত্যুং কৃত্ব! নিবর্তনম্ ॥৪১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাৎ দোণপর্বণি 
অভিমন্তুবধে সংক্ষেপতোহভিমন্যুবধবর্ণনে একভরিংশো হধ্যায় ॥০| * 

৪য্োোধন ইতি । বুভঃ পরিবেষ্টিতঃ | চামরব্যজনক্ষেপৈধু ভুত ॥৩৭-৩৪। 

প্রতি । প্রমুখে আগ্রে। নায়কঃ সেনাপতি । পিঞচুরাজে! ভমদুখঃ ॥৩৯। 
পিন্ধুবাজগ্টেতি । ভ্রিদশসন্নিভা দেবতুলাপরাব্রমাঃ ॥54| 

গান্গারেতি। কিতবে। ধূর্ত পাশ্বতঃ পারে ॥৪১| 

তত ইতি । নিবঞন* যুদ্ধান্িবৃত্তিজনকম্। মৃত্যোরভাবে ঘুদ্ধান্ন শিবৃন্ভিবিত্যানঘঃ19২| 
£তি মভ।নভোপাধ্যায়-ভার তাচাধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্থবাগীশশট্রাচাধাবিরচি তাধ|” মহ শাগত- 

টাকথা* ভারতকৌমুদীসমাখ্যাক়াৎ দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধে একত্রিবোহবা 2 ॥০| 

লান্পিলিন; মহারথ কর্ণ, দ্ুঃশাসন ও কৃপ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়। রহিলেন । 

গাভার মস্তকের উপরে একটা শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল এবং ছুই পার্শে চামর- 

নাজন করিতে লাগিল। তখন তিনি দেবরাজের ন্যায় এবং উদয়মান অধোর 

হলা শৌভ। পাইতে লাগিলেন ॥৩৭--৩৮। 

সেই সৈন্যের সম্মুখদেশে সেনাপতি দ্রোণ থাকিলেন এবং বীরশে[ভায় 
শোভিত সিন্ধুর।জ জয়দ্রথ সুমেরুপব্বতের ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন ॥৩৯। 

মহারাজ! সিন্ধুরাজের পার্খে অশ্বথামা এবং দেবতার তুল্য পরাক্রমশালী 
আপনার ত্রিশ জন পুত্র থাকিলেন ॥৪০| 

আর ধূর্ত শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা এই মহারথেরা জয়দ্রথের অপর পার্শে 
-শাভা পাইতে লাগিলেন ॥৪১॥ 

(৩৯)...দ্রোপাবস্থিতনাম্কঃ:৪পি,-..দ্রোণোহ্বস্থিত নায়কঃ..বা ব নি। *  শ্রঘ- 

রাশোহ্ধ্যায়া ব, “াচতুস্থিংশোষ্ধ্যায় বা রা নি। 



দ্বাত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
25৮০ 

০ম 

সপ্ভয় উবাচ। 

তদশীকমনী ধুষ্যং ভারদাজেন রক্ষিতম্ । 

পার্থাঃ মমভ্যবর্তন্ত ভীমসেনপুরোগমাঃ ॥১॥ 

সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ ধৃ্ছ্যুন্নশ্চ পার্ষতঃ। 
কুন্তিভো জশ্চ বিক্রান্তে দ্রপদশ্চ মহারথঃ ॥২॥ 

আও্জনিঃ ক্ষত্রধন্মী চ বৃহতন্ষত্রশ্চ বীর্য্যবান্। 

চেদ্িপো। ধৃষ্টকেতুশ্চ মা্রীপুত্রৌ ঘটোৎকচ? ॥৩| 

বুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ শিখণ্ডী চাঁপরাজিতঃ | 
উভ্তমৌজাশ্চ দুদ্ধর্ষে। বিরাটশ্চ মহারথ? ॥৪| 

দ্রৌপদেয়াশ্চ সংরদ্ধাঃ শৈশুপালিশ্চ বীর্্যবান্। 
কেকয়ান্চ মহাবীধ্যাঃ স্যপ্ীয়াশ্চ সহঅশঃ ॥৫॥ 
এতে চান্যে চ মগণাঃ কৃতাস্ত্া যুদ্ধছুন্মদা | 

সমভ্যধাবন্ সহসা ভারদ্জং যুযুৎসব? ॥৬॥ (কুলকম্) 

তধিভি। অনীকৎ কৌরবসৈগুম্। অনাধৃষ্ম অনভিভবনীযম্। পাথাঃ প|গুবাঃ|১। 

গাতাকিরিতি॥  পার্ধতঃ পুঘতপৌত্রঃ॥  আজ্নিরভিযন্তাঃ।  চেদিপশ্চেদির!গ। 
দুর্দদে। মহাবীর; | পদে! পৌপগ? পুত, সংরন্ধাঃ সোত্সাহা?, শৈশ্ুপ|লিঃ পষ্টকেতুতিজ। 
শিশুপাণপুক্রঃ | সগণাঃ পরিদনসভিতান কতাগাঃ শিক্ষিতাস্থাঃ। যুমুখসবে। যোদমিচ্ছব:0১-৮ 

তাহার পর "্ঘত্যুই আমাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে? এই- 

রূপ সঙ্কল্প করিয়া আপনার পক্ষ ও বিপক্ষ তুমুল ও লোমহধণ যুদ্ধে গ্রনৃ€ 
হইলেন ॥৪২। 

০ ০৩ সা ০৬০9০ 

স্তর বলিলেন--'ভীমসেনপ্রভৃতি পাগুবের৷ দ্রোণরক্ষিত ছুদধর্ধ সেট 
কৌরবসৈন্ের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১॥ 

আর সাত্যকি, চেকিতান, পুষতনন্দন ধৃষ্টছ্যুম্ন, বিক্রমশালী কুন্তিভোজ, 

মহারথ দ্রপদ, অভিমন্থ্যু, ক্ষত্রধন্্মা, বলবান্ বৃহক্ষত্র, চেদিরাজ ধুষ্টকেতু, নকুল, 

(৩). ক্গত্রবন্মা চ""পি। 
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সমীপে বর্তমান ংস্তান্ ভারদ্বাজোহতিবীরধ্যবান্। 
অসংস্রান্তঃ শরৌঘেণ মহতা সমবারয়ৎ ॥৭| 
মহোৌঘঃ সলিলম্যেব গিরিমা সাঁদ্য ছুভিদন্। 
দ্রোণং তে নাভ্যবর্তন্ত বেলামিব জলাশয়াঃ ॥৮॥ 
গীড্যমানাঃ শরৈ রাজন! ড্রোণচাপবিনিঃস্থতৈও | 
ন শেকুঃ প্রমুখে স্থীতুং ভারদাঁজস্ত পাণ্ডবা; ॥৯| 

তদদূতমপশ্যাম দ্রৌণস্ত ভূজয়োলম্ । 

বদেনং নাভ্যবর্তন্ত পাঞ্চালা স্যপ্তয়ৈঃ সহ ॥১০| 
তমায়ান্তমতিক্রদ্বং দ্রোণং দৃষ্ট যুধিষটিরঃ | 
বহুধ! চিন্তয়ামাস দ্রোণস্য প্রতিবাঁরণন্ ॥১১। 

সমীপ ইতি। অসংভ্রাঞ্তঃ প্রবলবিপক্ষদর্শনেনপি অবিচলিতচিত্ত; ॥৭| 
মহৌথ ইতি। ছৃক্ষর| ড্দ|। বিদারণং মস্ত তষ্। নাভাবনণ্ নাতিঞাখন, বেলা; 

তীবমূ ॥৮| 

পীড়োতি। প্রমুখে সম্মুখে, ভারছ্বাজন্য দ্রোণিশ্য ॥৯| 

তদ্দিতি। দ্রোণাভিমুখোন যদনবস্থানং তদেবাছুতমিতি ভাবঃ ॥১০| 
তমিতি। কেনোপায়েন প্রতিবারণং ভবেদিতি বিযয়ং বধ চিন্থয়াম।ম ॥১১। 

সদেব, ঘটোৎকচ, বিক্রমশালী যুধামন্তযু, অপরাজিত শিখপ্তী, দুধ উত্তমৌজা, 
মহারথ বিরাট, উৎসাহসম্পন্ন দ্রৌপদীর পুত্রগণ, বলবান্ শিশুপ।লপুত্র, মহাবীর 
কেকয়গণ এবং সহস্স সহস্র সঞ্জয়, ইহারা এবং অন্যও বভ্তর যুদ্ধদুদ্র্য ও আস্তে 
সুশিক্ষিত বীর অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছ। করিয়। 
সং দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২--৬॥ 

তখন অত্যন্ত বলবান্ দ্রোণ অবিচলিত থাকিয়া বিশাল শরজ(লদার! 

নিকটবন্তী সেই পাগুবপক্ষীয় বীরগণকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৭ 

জলের মহাস্রোত যেমন ছুর্ভেছ্য পর্বতের নিকটে যাইয়া! তাহা ভেদ করিতে 
পারে না এবং নদী প্রভৃতি যেমন তীর অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ 
পাগুবের৷ দ্রোণকে অতিক্রম করিতে পাঁরিলেন না ॥৮॥ 

রাজা দ্রোণের ধন্থু হইতে নির্গত বাণসমূহ গাড়ন করিতে লাগিলে, 
পাগুবেরা দ্রোণের সম্মুখেই থাকিতে পারিলেন না ॥৯| 

তখন আমর! ড্রোণের অস্ভত বাহুবল দেখিলাম; যে হেতু সগ্তর়গণের 
সহিত পাঞ্চালেরা দ্রোণের সম্মুখে থাকিতেই সমর্থ হইল ন। ॥১৩। 

(১১) .-অভিভুদ্ধম্.বাণ্বরানি। ্ 
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অশক্যন্ত তমন্যেন দ্রোণং মত্তা যুধিষ্িরঃ | 
অবিষহ্যং গুরুং ভারং সৌভদ্রে সমবাস্থজৎ ॥১২। 
বাস্থদেবাঁদনবরং ফাল্গুনাচ্চামিতৌজসমূ | 
আব্রবীৎ পরবীরদ্মভিমন্যুমিদং বচঃ ॥১৩॥ 

এত্য নে! নীজ্ভুনো গহ্দ্যথা তাত! তথা কুরু। 

চক্রব্যুহন্ত ন বয়ং বিন্মো ভেদং কথঞ্চন ॥১৪। 
তং বাজ্গুনো বা কুষ্ণো বা ভিন্দ্যাৎ প্রহ্যন্ন এব বা। 

চক্রব্যহং মহাবাহো ! পঞ্চমো নোপপগ্তে ॥১৫॥ 

অভিমন্যে। ! বরং তাত! বাঁচতাং দাতুমর্থসি | 
পিতৃণাং মাতুলানাঞ্চ সৈন্যানীঞ্চের সর্ববশঃ ॥১৬| 
ধনগ্ায়ে। হি নস্তাত! গহয়েদেত্য সংঘুগাৎ। 

ক্ষিপ্রমন্্রং সমাদায় দ্রৌণানীকং বিশাতয় ॥১৭॥ 
অশক্যমিতি। অশক্যং বারয়িতুমিতি শেষ | সমবাহথজহ সমর্পয়ৎ 1১২| 
বান্িতি। অনবরমনানমূ, কান্ধনাদজ্জনাৎ। অক্রবীদ্যুখিষ্ির এব ॥১৩| 

এত্যেতি । নঃ অন্মান। বিন্ে। জানীমঃ ॥১৪। 

তরমিতি। প্রছথয়ঃ রুষট্ৈব পুত; | নেপপদ্যতে অসন্বান্ন সন্তবৃতি ॥১৫। 
অভীতি। যাচতা* যাচমানানাম্। পিতশামন্মাকম্, মাতুলানাং সাত্কি গ্রভৃতীনাম্ ॥১%। 

অত্যন্তক্রুদ্ধ দোণকে আসিতে দেখিয়া যুধিষির তাহার নিবারণের বিষে 
বন প্রকার চিন্ত। করিলেন ॥১১। 

ক্রমে অন্ত কেহই দ্রেণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে ন। এইরূপ মানে 

করিয়। যুধিষ্ঠির অভিমন্তার উপরে অসহ্া গুরুতর ভার অপণ করিলেন ॥১১। 

কৃষ্ণ ও অজ্জ্বন অপেক্ষা অন্যুন, অমিততেজা। ও বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্তাকে 
তিনি এই কথা বলিলেন--॥১৩। 

বংস! অজ্জুণ আমিয়া যাহাতে আমাদের নিন্দ| না করেন, তুমি সেইরূ৭ 

কাধা কর। আমরা কোন প্রকারেই চক্রব্যহের ভেদ জানি না ॥১৪॥ 
মহাবাভ! তুমি, বা অজ্জুন, কিংবা কৃষ্ণ, অথবা প্রহ্যন্স, তোমরা এই চাপি 

জনই চক্রব্যহ ভেদ করিতে পার; কিন্তু পঞ্চম কেহ পারে ন! ॥১৫॥ 
অতএব বৎস অভিমন্ত্যু! তোমার পিতৃগণ, মাতুলগণ ও সমস্ত সৈন্য 

তোমার নিকট বর প্রার্থন৷ করিতেছেন, তুমি তাহ দান কর ॥১৬। 

| (১৩) ক্লোকাৎ পরম্ 'ঘুধিষ্ঠির উবাচ” নি। (১৪).--পদ্মব্যুহস্য ন বয়ম্.''নি,'বিদ 

ভেদম্.''পি। (১৫) ত্বঞ্চাজ্্নে! বা."পি,..দ্রোণানীকং মহাবাহো ।...নি। 



পর্ব দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ২৮৯ 

অভিমন্যুরুবচ। 

দ্রোণস্য দৃঢমত্য গ্রমনীকপ্রবরং যুধি। 
পিতৃণাং জয়মাকাজ্ষম্নব গাহেইবিলঘ্ঘিতম্ ॥১৮॥ 

উপদিক্টো৷ হি মে পিত্রা যোগোহনীকবিশাতনে | 

নোৎ্সহে তু বিনিগর্তুমহং কস্তাঞ্চিদাপদি ॥১৯। 

যুধিষ্ঠির উবাঁচ। 
ভিন্ধ্যনীকং যুধাং শ্রেষ্ঠ ! ছারং সংজনয়ন্ব নঃ | 
বয়ং ত্বাইনুগমিধ্ীমে। যেন ত্বং তাঁত! ঘাস্তাসি ॥২৩| 

ধনগ্জয়সমং যুদ্ধে ত্বাং বয়ং তাত! সংযুগে। 
প্রণিধায়ানুযা শ্ত।মো রক্ষম্তঃ সর্বতো মুখাঃ ॥২১॥ 

পণ্য ইতি | নঃঅন্মান্। ফোবানীকং চক্রবাহস্থম্, বিশাতম ভিপি ॥১৭। 

তাবস্তেতি। পিভ্শীং ভবতাম। অবগাহে প্রবিখামি, অবিলখিতৎ ফষতমেব ॥১০। 

*র[নুপপন্তিমাহ উপেতি | পিক! অঙ্জনেন, যোগ উপাধঃ, অশীকবিশাতনে ৮ক্রবুতস্থ 

০৪-নে | কিন্তু তত্র কশ্তাঞ্চিদাপপি ভাবিক্কামূ। বিশিন্ং নোতসহে ন শরোমি, পিআ| 

“ছপানশ্।ভ্রপদিষ্টস্বাদিত্যাশয়; ॥১৯। 
তিন্ীতি। মেন পথা তব যাল্তসি, বয়মপি তেন পথৈব ত্বা স্বাম্গমিম্থামঃ ॥২০। 

গঞ্কযেতি। যুদ্ধে ধনগ্চয়সমং ভ্বাম্, সংযুগে গ্রণিধায় অগ্রতঃ সংস্থাপয ॥২১। 

ংস! অর্জুন যুদ্ধ হইতে আিয়। আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। অতএব 
উন স্বর অস্ত্র ধারণ করিয়া দ্রোপের চক্রবাহ ভেদ কর? ॥১৭। 

শভিমন্্ু বলিলেন--“আমি পিতৃগণের জয়কামনা করিয়! সহরই যুদ্ধে 
দাণের অতিভীষণ ও দৃঢ় প্রধানসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছি ॥১৮। 

কিন্ত আমার পিতা আমার নিকট কেবল চক্রব্যহভেদের উপায় বলিয়- 
ছিলেন। স্বুতরাং সেখানে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে আমি নির্গত হইতে 

সনথ হইব না? ॥১৯॥ 
যুধিষ্টির বলিলেন__-বৎস যোদ্দশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্যুহ ভেদ কর এবং দ্বার 

"গত করিয়। দাও; তা"র পর তুমি যে পথে যাইবে, আমরা সেই পথে 
“হামার পিছনে পিছনে যাইব ॥২৭। 

বংস! তুমি যুদ্ধে অঙ্জুনের তুল্য । তথাপি আমরা তোমাকে যুদ্ধে সম্মুখে 

সখিয়া রক্ষা করিতে থাকিয়া সকল দিক্ দেখিতে দেখিতে তোমার অনুসরণ 
করিব? ॥২১॥ 

৩৭ 



১০ মহাভারতে দেণ-- 

ভীম উবাঁচ। 

অহং ত্বাহনুগমিষ্যামি ধৃষছ্যুন্ষোহ্থ সাত্যকিঃ। 

পাঁঞ্চালাঃ কেকয়। মৎস্তাঁস্তথ| সর্ব প্রভদ্রকাঃ ॥২২। 

সকৃদ্ধিন্ং ত্বয়া ব্যুহং তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ | 
বয়" প্রধ্বসয়িষ্যামে। নিত্বমানা বরান্ বরান্ ॥২৩॥ 

অভিমনুযুরুবাচ | 

অহমেতৎ প্রবেক্ষ্যামি দ্রোণানীক ছুরাসদম্। 

পতঙ্গ ইব সত্রুদ্ধো ভুলিতং জাতবেদসম্ ॥২৪।॥ 

হ কম্মাদ্য করিষ্যামি হিতং যদ্বংশযোদ্বয়োঃ। 

রা চ যৎ্প্রীতিং করিয্াত পিতুশ্চ মে ॥২৫॥ 

শিশুনৈকেন সংগ্রামে কাল্যমানানি সংঘশ? | 

দক্ষ্যন্তি সর্বভূতানি দ্বিষৎসৈন্যানি বৈ ময়! ॥২৬॥ 

অহমিতি। তাত্বাম্। অন্গমিযতি অভগমিযান্ঠীতি যথ।সম্ভবমন্তষঙ্গট |২২। 

সরুদিতি। হিন্রৎ কৃতদ্বারম্, বাহ: চকব্হম। শিল্পমান। ইত্যাধঃ প্রয়োগ? ॥২৩। 

আহগিতি । জাতবেদনং বঞিম্। এতেনাস্মনে মুভ্াববশ্থন্তাবীতি সুচিতম্॥১৪ 

তদিতি। ছযমোরা তাশিতৃসঙ্গন্ধিনোহঃ । মাতুলস্তা কুষ্ণন্তা। পি্ুরচ্জনন্ত ॥২৫। 

ভীম বলিলেন__বৎস! আমি তোমার অনুসরণ করিব এবং পৃষ্টদবায় 

সাত্যকি যাবেন; আর পাঞ্চালগণ, কেকয়গণ, মংস্যগণ ও সমস্ত প্রভদ্রৰ 

যোদ্ধ। তোমার পিছনে পিছনে গমন করাবেন ॥১১॥ 

তুমি একবার চক্রব্যুহ ভেদ করিয়া দিলে, আমর প্রধান প্রধান শ€ 

সংহাঁর করিতে থাকিয়া সেই সেই স্থানে বার বার এ বৃহ বিধ্বস্ত করিব? ॥১৩] 

অভিমন্তা বলিলেন__-'পতঙ্গ (ফড়িং) যেমন প্রজ্ঘলিত অগ্নির মধো প্রাবেশ 

করে, জামিও সেইরূপ অতান্তত্রদ্ধ হইয়া এই ছুর্ধাষ দ্রোণসৈম্তামধ্যে প্রবেশ 

করিব ॥২৪॥ 

যে কাধ্য মাতবংশ ও পিতৃবংশ ছুই বংশেরই হিতজনক হইবে এবং থে 

কার্য আমার মাতুল কৃষ্ণের ও পিতা ধনঞ্জয়ের গ্রীতিসম্পাদন করিবে, আমি 

আজ সেই কাধ্য করিব ॥২৫॥ 

(২২) কেকমা! যাহল্তাঃ-..নি | (২৫)--করিস্তামি পিতুশ্চ মেপি। (২৬) শ্রোব।ং 

পরমিদং শ্লোকছরমধিকং ব| বরা শি। তদ্যথা__ 

নাহং পার্থেন জাতঃ শ্যাং ন চ জাত: সৃভদ্রয়া। যদি মে সংযুগে কশ্চিজ্জীবিতেনাদ্য মুচাতে । 

যদি বৈকরথেনাহং সমগ্রং ক্ষত্রমগ্ুলম্। ন করোম্্টধ] যুদ্ধে ন ভবাম্যজ্রনাত্বজঃ | 



গর্ববণি দবাত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৯১ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
এবং তে ভাষমাণস্ বলং সৌভদ্র! বদ্ধতাম্। 

ঘ সমূৎসহসে ভেত,ং দ্রোণানীকং ছুরাসদমূ ॥২৭| 
রক্ষিতং পুরুষব্যাবৈর্মহেত্বাসৈর্মহাবলৈঃ। 
সাধ্যরুদ্রমরুৎকক্সৈবস্থগ্র্যাদিত্যবিক্রমৈ? ॥২৮॥ (বৃগ্মকস্) 

সপ্তয় উবাচ। 
তম্ত তদ্ধচনং শ্রুত্ব! ম বন্তারমচোদয়ৎ। 

স্রমিত্রাশ্বান্ রণে ক্ষিপ্রং দ্রোণাশীকায় চোদয় ॥২১| 

ইতি জ্রীমহাভারতে শতসাহজ্রাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্য।ং দ্রোণপর্বণি 

অভিমনুযুবধে অভিমনযুপ্রতিজ্ঞায়াং দ্বাত্রিংশো ইধ্যায়? ॥০| & 
6৮৩ 

শন ০ ০-. 

শিখ্বনতি। কালামানানি হগ্যমানানি | সর্বাভত।নি ভা? সধে লোক ॥২৬। 

এবমিতি। সমুংসহমে সমাপ্ততসাহং প্রকাশয়সি। প্রোণস্তা অনীক" চঞ্বাহস্থ" সৈথ্বম্। 

মহদামৈনহাপনুদ্ধীবৈঃ কণাধিভিঃ | এক্ৎ পবন |২৭-২৮। 
ওক্সেভি | ত্য যুপি্টিরশ্ত । সঃ অভিমন্থান। বস্থারং সারথিষূ। অটোদহ প্রেররহ। তে 

হেনহ।। ছ্দাখা' সারে! | চোদয় প্রেরয় ॥১৯। 

ই এহামভোপাধাব-ভারতাচাথা- ঠা [সপিদ্ধা শ্থবাগীশভষ্টাচাদ্াবিধচিভাযা* মহা ভাবত- 
টাপাথা, ভাবতকৌমুধীমমাখ||থাত ছেখপর্বাণি মহিমলাবণে ঘাখিনো তপন: |০| 

---7(8)- 

আমি--বালক এবং একাকী হইয়ও যুদ্ধে দলে দো শর্ুসৈগ্ত সংহার 
বপন; তাহ। তত্রতা লোকেরা দেখিতে পাইবে ॥১৬| 

যৃিষ্ঠির বলিলেন--বৎস সুভদ্রানন্দন ! সাধা, রুদ্র ও বায়ুর সমান এবং 

, অগ্নি ও সুর্য্যের তুলা বিক্রমশালী, আর মহাবল ও মহাধন্তদ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ- 
“ণ যাহা রক্ষা করিতেছেন, সেই ছুদ্ধষ দ্রোণনৈশ্ ভেদ করিবার জন্য তমি যখন 

প্রকাশ করিতেছ এবং এইরূপ বলিতেছ্, তখন তোমার শক্তি বৃদ্ধি 

[5 করুক? ॥১৭-_২৮॥ 
সঞ্জয় বলিলেন-_ুধিষ্টিরের সেই কথ শুনিয়। অভিমন্তটা সারথিকে আদেশ 

নরিলেন--ন্দুমিত্র! তুমি সমরাঙ্গনে দ্রোণসৈন্যের দিকে সহ্বর আশ্বগণ?ক 
ম্লন করা ॥১৯। 

৪ ০২১ 

“ “চতুস্থিংশোহধ্যায়ঃ? ব, “.পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়। ব| রা নি। 



রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ | 
০ 

মস 

সঞ্জয় উবাঁচ। 

সৌভড্রস্তঘচঃ শ্রুত্ব। ধর্মরীজস্ত ধীমতঃ। 
অচোদয়ত যন্তারং দ্রোণানীকায় ভারত ! ॥১॥ 

তেন সঞ্চোগ্যমানস্ত যাহি যাহীতি সারথিঃ | 
প্রত্যুবাচ ততো রা'জন্নভিমন্যুমিৰং বচ? ॥২॥ 

অতিভারো হ্যমা যুন্মন্নাহিতস্ত্রয়ি পাণ্ডবৈঃ | 

সম্প্রধাধ্য ক্ষমং বৃদ্ধা ততস্ত্ং যোদ্ধ,ম$(স ॥৩। 

আচার্যে। হি কৃতী দ্রোণ পরমাস্ত্রে কতশ্রমঃ | 

অত্যন্তস্ুখসংবৃদ্ধস্্চীযুদ্ধবিশারদঃ ॥৪॥ 

ততোহভিমন্ুযুঃ গ্রহমন্ সারথিং জন | 

সারথে ! কো ম্বয়ং রা ২ ক্ষত্রমেব বা ॥৫। 

উক্তমপার্থং স্ুতোক্তিগ্রসন্তষে পুনরাহ শৌডদ্র ইতি ধীমতে| ফোগাজননিযোগাত ২০ 
তেনেতি। সঞ্চোগ্ামানঃ প্রেযামাণঃ 0২| 

অতীতি। আহিত/ স্থাপিতঃ। সম্প্রধাযা শিশ্চিতা, গমমুচিতম্॥৩। 

আচাধ্য ইতি। অদুদ্ধধিশারদ?, বালজেন তাদুশঅমাসহিষজাই ॥9| 

সপ্তয় বলিলেন--“ভরতনন্দন ! বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের সেই কথা শুন 

অভিমন্যু তাহার সারথিকে দ্রোণসৈন্যের দিকে প্রেরণ করিলেন ॥১॥ 

রাজ! ! “যাও যাও? বলিয়া অভিমন্া আদেশ করিতে লাগিলে, সাপাণ 

অভিমন্যুকে এই কথা বলিল--|২)॥ 

আয়ুম্মন্! পাগুবেরা আপনার উপরে এট। গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন! 

তথাপি আপনি আপন বুদ্ধিতে উচিত বিষয় স্থির করিয়া যুদ্ধ করিতে 

পারেন ॥৩।॥ 

কারণ, দ্রোণাচাধ্য যুদ্ধে সুনিপুণ, বিশেষতঃ তিনি উত্তম উত্তম অস্ত্রশিণ 

পরিশ্রম করিয়াছেন; আর আপনি অত্যন্তশ্থখে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তা? 

পর আবার বালক বলিয়া যুদ্ধেও সেরূপ নিপুণ নহেন? ॥8॥ 
(১) সৌভদ্রস্্ বচঃ শ্রহা-পি ব। (৩)--সম্প্রধার্ধয ক্গণং বুদ্ধ নি। (5) * 

যুদ্ধবিশারদ:_-পি ব,..তর্চ বালঃ স বলবান্ সংগ্রামাণামকৌবিদঃ_নি। 

১৯ 



্রয়স্ত্রংশোহধ্যায়ঃ | ২৯৩ 

এরাবতগতং শক্রং সহামরগণৈরহ্ম্ | 
যোধয়েয়ং রণমুখে ন মে ক্ষত্রেইছ্য বিস্ময়? ॥৬॥ 

ন মমৈতদ্দিযৎসৈন্যং কলামহতি ষোড়শীমৃ। 
অপি বিশ্বজিতং বিষ মাতুলং প্রাপ্য সুতজ ! | 
পিতরঞ্ধণর্জুনং যুদ্ধে ন ভীর্মামুপযাস্ততি ॥৭| 

ততোইভিমন্যুস্তাং বাঁচং কদর্থীকৃত্য সারথেঃ | 

যাহীত্যেবাত্রবীদেনং ড্রোণানীকায় মা চিরম্ ॥৮॥ 

ততঃ সঞ্চোদয়ামাস হয়াশাশু ত্রিহায়নান্। 

নাতিহৃষ্টমনাঃ সুতো হেমভাগুপরিচ্ছদান্ ॥৯। 
তে প্রেষিতাঁ; স্তরমিত্রেণ দ্রোণানীকায় বাঁজিনঃ | 

দ্রোণমভ্যদ্রবন্ রাজন! মহাবেগপরাক্রমাঃ ॥১০।॥ 

1 | তত ইতি। ক্ষত্রং ক্ষতিযবৃন্দম। মংসঘক্ষে কোহপি কিমপি চ নেতযর্থঃ॥৫| 

রৃতি। যোধযেয়ত যোদ্ধৎ শরুয়াম। ম্ময়বিপরীতো| বিন্ময়ো বিষাদ ॥৬| 
[তি। যোড়শীং কলাং ষোড়শ ভাগৈকভাগম্। বিষ কৃষ্ণম্। ষটুপাদোহযং শ্লোক: |৭| 

/ ইতি। কদথীকৃত্য কুং্সিতার্থকুত্ায অবজ্ঞায়েতাথঃ। আ| চিরং ন বিলম্ব || 

তি। ততে। নাতিহষ্টমনাঃ সত: সারথিত জ্িহামনান্ ভ্রিবর্ধবধঙ্গান তত এব 

১ হেমভাগুপরিচ্ছদান্ শ্বণালগ্কাগাবুতান্ হয়ান্, আশু সধেোধয়ামাস ॥৯॥ 

ত1। আুমিত্রেণ তধাখোন সারখিনা। মভাতৌ বেগপরাঞ্মৌ যেঘাং তে ॥১০। 

৮১ গু চি ৭ 

| 
বে 
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| 
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তে নস নৌ 

তাহার পর অভিমন্ত্য হাস্ত করিয়। সারথিকে এই কথ। বলিলেন--“সারথি ! 
গামার সমক্ষে এ দ্রোণ কে? সমস্ত ক্ষত্রিয়মণ্ডলই বা কে? ॥৫| 

আমি দেবগণের সহিত সম্মিলিত এরাবতগজারূঢ ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ 
+রিতে পারি । স্ৃতরাং ক্ষত্রিয়গণের বিষয়ে আমার কোন বিষাদ নাই ॥৬| 

অতএব এই শক্রসৈম্ত আমার ধোড়শভাগের একভাগেরগ তুল্য নহে। 
তা'র পর, সারথিনন্দন ! বিশ্ববিজয়ী মাতুল কুঞ্চকে কিংবা! পিতা অজুনিকে 

যুদ্ধে বিপক্ষরূপে দেখিতে পাইলেও ত আমার ভয় হয় ন।” ॥৭॥ 

তাহার পর অভিমন্ু সারির সেই কথ! অগ্রাহ্া করিয়া তাহাকে বলি- 

লন--“দ্রাণসৈন্ের দিকে যাও, বিলম্ব করিও না' ॥৮। 

তদনস্তর সারথি নতিরচি ব্বর্ণালঙ্কারে গলঙ্কুত এবং ভ্রিবধবয়স্ক অশ্ব- 

"ণকে দ্রুত সধগালন করিল ॥৯॥ ী 
(৮) অভিমন্াশ্চ তাং বাচমু...বা নি। (৯) ততঃ সংনোপ্যামাস:তব। নি। (১০) 

'ঠাবেগ। মভাবলাঃনি,-"খহাবেগপরাক্রমম্নব|। 



২৯৪ মহাভারতে দ্রোণ_ 

তমুদীক্ষ্য তথায়ান্তং সর্ধে দ্রোণপুরোগমাঃ | 
অভ্যবর্তন্ত কৌরব্যাঃ পাগুবাশ্চ তমন্বয়ুঃ ॥১১। 

স কণিকারপ্রবরোচ্ছি তধ্বজঃ স্থবর্ণবন্্াজ্জুনিরর্জ্বনাবরঃ। 

যুযুৎসয়া! দ্রোণমুখান্ মহারথান্ সমাসদৎ সিংহশিশুরধর্থ দ্বিপান্ ॥১১। 

তে বিংশতিপদে ঘভাঁঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে | 

আঙীদ্গাঙ্গ ইবাবর্তো মুহুর্তমুদধাবিব ॥১৩॥ 

শুরাণাং যুধ্যমানানাং শিত্রতামিতরেতরম্। 
ংগ্রামস্তমুলো রাজন! প্রাবর্তত দারুণ? ॥১৪॥ 

তমিতি | উদীক্ষ্য পৃষ্ট || অন্ধযুঃ পশ্চাদগচ্ছন্॥১১| 

সইভি। করিকারপ্রবর: তদাগাবৃক্ষত্রে্ঠ এব উচ্ছিত উত্তোলিতো ধ্বজো মন্তা 
সথবর্ণবন্ম। স্বর্ণনিক্ষিতকপচ:, আজ্নিরভিমন্তাঃ, অজ্জনাদবর ঈমন্নযানঃ ॥১২| 

তইতি। অভিমন্টো বিংখতিপদে গত এবেত্যর্থ, তে কৌরবাঃ, ফন্তা জব যু, 

সন্তঃ, তম্মিন্ সম্পরহারং গ্রচক্তিরে। তদ! চ গঙ্গায়। অয়মিতি গার্গঃ আবর্তো জলহ্রমিপিত, 

উদধৌ আবন্ভ ইব চ তেষামুভয়েষাং মু্র্ভমাবর্তে। ভমণমাসীঘ ॥১৩। 

রাজা! সারথি শ্রমিত্র অশ্বগুলিকে দ্রোণসৈন্যের দিকে চালাইয়া দিলে, 

মহাবেগশালী ও অত্যন্তপরা ক্রমযুক্ত অশ্বগণ দ্রোণের দিকে ধাবিত হইল ॥১০। 

তখন অভিমন্তযকে সেইভাবে আসিতে দেখিয়া দ্রোণপ্রভৃতি কৌরণে। 

সকলে তাহার অভিমুখবন্তী হইয়। রহিলেন; আর পাগুবেরা তাহার পিছনে 

যাইতে লাগিলেন ॥১১॥ 
তৎকালে অভিমন্ত্যুর রথে উত্তম কগিকারবৃক্ষের একট। ধবজ উত্তোলিত ছিল 

এবং তীহার গাত্রে একটী ন্বর্ণময় বন্ম নিবদ্ধ রহিয়াছিল। এই অবস্কাথ 

অর্জনের তুল্য যোদ্ধা অ্জুননন্দন অভিমনুযু__সিংহশিশু যেমন হস্তিগাণব 

প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় দ্রোণপ্রভৃতি মহারথগণের প্রতি 

ধাবিত হইলেন ॥১১॥ 
অভিমন্ত্য বিংশতি পদ অগ্রসর হইবামীত্রই কৌরবগণ যত্ববান্ হইয়া গ্রহ্থাব 

আরন্ত করিয়া দিলেন। তখন গঙ্গার ও সমুদ্রের আবর্তের (ঘোলার) স্যার 

উভয় সৈন্যের সংঘধ উপস্থিত হইল ॥১৩। 

রাজা! ক্রমে বীরগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর সংহার করিতে থাকিলে, 

তুমুল ও অতিভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥১৪॥ 

(১২)-"'অঙ্জুনাদ্বরঃ- 'নি। 



পর্বণি ্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ২৯৫ 

প্রবর্তমানে সংগ্রামে তন্িন্নতিভযঙ্করে | 
দ্রোণস্ত মিষতো ব্যুহং ভিত্বা প্রাবিশদার্জুনিঃ ॥১৫। 
তং প্রবিং বিনিদ্বন্তং শক্রসংঘাঁন্ মহাবলম্। 
হস্ত্যশ্বরথপত্যোথাঃ পরিবঞরুদায়ুধাঁঃ ॥১৬।॥ 
নানাবাদিত্রনিনদৈঃ ক্ষেড়িতোহ্রুষ্টগজিতৈঃ | 
হুষ্কারৈঃ সিংহনাদৈশ্চ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি নিষ্বনৈ? ॥১৭। 
ঘোরৈহলহলাশনৈর্ম। গাস্তিষ্ঠেহি মামিতি। 
অসাবহমমুত্রেতি প্রবদান্তো মুহুমূছুঃ ॥১৮। 
বংহিতৈঃ শিল্জিতৈর্থাসৈঃ ক্ষুরনেমিম্বনৈরপি | 
সন্নীদয়ন্তো বস্ধামভিছুদ্রবুরাঙ্ছনিম্ ॥১৯॥ (বিশেষকষ্) 

শবাণামিতি। ইতরেতরং পরম্পরম্ ॥১৪। 
পপ্রতি। মিষতঃ পশ্যাতঃ পশ্বন্থং দ্রোণমনাদূত্যেত্যথঃ | 'অনাদবে মগী |১৫| 

তমিতি। পরিবক্রঃ পরিবেষ্টিতবস্তঃ ॥১৬| 

শানেতি। ক্ষেডিতম্ অস্প্টমুখধবনিঃ, আক্তুষ্টম আহ্বানখন্, গজিতং স্পষ্ট, গজনঞ্চ 

:ভ। মাগা ন গচ্ছ, এহি আগচ্ছ। অমুত্র অস্মিন্ স্থানে ভিষ্ঠামীতি শেষঃ | বুশহিতৈ- 

“শগজিতৈত, শিজিতৈরস্ত্াণা মব্যক্তশবৈত ক্ষুরাণামশ্বপদস্থিতানাং নেমীনাং চত্রপ্রাস্থানাঞ্চ স্বনৈঃ 

4"দং | অভিছুদ্রবুঃ অভিদধাবুঃ আশ্্রনিমভিমন্তাম্ ॥১৭_-১৭| 

অতিভীষণ সেই যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, অভিমন্ত্য দ্রোণের সমক্ষেই বাহ ভেদ 
+ব্য়। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥১৫॥ 

মনাবল অভিমন্ত্যু প্রবেশ করিয়াই শক্রসমূহ সংহার করিতে লাগিলে, 
গদারোহী, অশ্বারোহী, রী ও পদাতিরা অস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাহাকে 
গারবেষ্টুন করিল ॥১৬। 

আর নানাবিধ বাছ্ধ্বনি, অস্পষ্ট কস্বর, গর্জন, হুঙ্কার ও সিংহনাদ এবং 
'থাক থাক' ইত্যাকার শব্দ, ভয়ঙ্কর হলহলাশবা, “যাইও না" দাড়াও, আমার 

'দকে আইস" এবং এই আমি এইখানে রহিয়াছি' ইত্যাকার বাক্য যুক্মুনঃ 
ব'লতে থাকিয়া, বিশেষতঃ হস্তীর বৃংহিতধ্বনি, অস্ত্রের অব্যক্ত শব্দ, হাম্তরব, 
সথক্ষুরের শব ও চক্রপ্রান্তের শবে সমরভূমি নিনাঁদিত করিয়া বীরগণ 
শ'ভমন্ত্রার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৭-_১৯॥ 

1১0. ডিবা বাচরদা্জুনিং_নি। (১৬). শক্রমধ্যে মহ্াবলমূ-তপি ব। (১৮), 
এমাবহম্মিত্রেতি-" বানি। (১৪)..করনেমিস্বনৈরপি-..নি-- | 



২৯৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তেষামাপতত।ং বীর? শীত্রযোধী মহাঁবলঃ | 

ক্ষিপ্রান্ত্রে। ন্যববীন্তব্রাতান্! মর্মমজ্ঞে! মন্মরভেদিভিঃ ॥২০। 
তে হম্মাঁন| বিবশ। নানালিসগৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ | 
অভিপেতুঃ স্থবন্ুশঃ শলভা৷ ইব পাবফম্ ॥২১॥ 

ততস্তেঘাং শরীরৈশ্চ শরীরাবয়বৈশ্চ সঃ । 
আতস্তার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং কুশৈর্বেদীমিবাধ্বরে ॥২২। 
বদ্ধগোধা্ুলিত্রীণান্ সশরাসনসায়কান্। 

সাঁসিচন্মান্কুশোভীযুন মতোমরপরশ্বধান্ ॥২৩। 

সগদাযোগুড়প্রামান্ সষ্টিতোমরপট্রিশান্। 
সভিন্দিপালপরিঘাঁন্ সশক্তিবরকম্পনান্ ॥২৪॥ 

সপ্রতোদমহাঁশঙ্বান্ সকুন্তান্ সকচগ্রহান্। 

সমূদ্গরক্ষেপণীয়ান্ সপাশপরিঘোপলান্ ॥২৫॥ 

সকেবূরা ঈদ|ন্ বাহুন্ হছ্াগম্ান্ুলেপনান্। 

সংচিচ্ছেদার্ছুনিরভীংস্তদীয়ানাং সহত্রশঃ ॥২৬॥ (কলা পকম্। 

তেষামিতি। বীরোহভিমন্াঃ। ব্রাতান্ সমৃহান্ মন্মভেদিভিঃ শরৈঃ ॥২০। 

তইতি। নানা বহুবিপানি পিঙ্গানি চিহ্তানি যেষু তৈ। অভিপেতুরুপাজগ্য, ॥২১। 
তত ইতি। আতম্তার আচ্ছাদয়ামাস। বেদীং পরিষ্কৃতাং ভূমিম্ ॥২২। 
বছ্ধেতি। বদ্ধানি ধৃতানি গোধা হন্তাবাপ| অঙ্গুপিত্রাণানি চ যেষু তান্। শরাসনৈদতি 

সায়কৈর্বাশৈশ্চ সহেতি তান্। এবমন্যত্র। অভীষবঃ প্রগ্রহ। অশ্বমুখরজ্জবঃ, “অভীধুঃ প্রগ্রহ 

তাহারা আসিতে লাগিলে, বীর, শীন্বযোধী, মহ।বল, দ্রতা স্ত্ক্ষেণী ও মন্মা 
অভিমন্থ্য মন্রভেদী বাণদ্বার। তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥২০॥ 

অভিমন্তযু নানাবিধচিহ্যুক্ত ও স্থধার বাণসমূহদ্বারা বধ করিতে লাগিলেও, 

পরাধীন সেই বহুতর বীর_-পতঙ্গ যেমন অগ্নির দিকে ধাবিত হয়, সেইবগ 

অভিমন্ুযুর দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥২১॥ 

তাহার পর যাঁজ্জিকেরা যেমন কুশদ্বার! যজ্ঞের বেদি আবৃত করেন, সেইরূপ 
অভিমন্থ্য তাহাদের শরীর ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সত্বর সমরভূমি আত 

করিয়া ফেলিলেন ॥২২॥ 

মহারাজ! ক্রমে হস্তাবাপ (চম্মনিন্মিত হস্তাবরণ), অঙ্কুলিত্র (অন্গুলিরক্ষক 
চর্মাবরণ), ধন্ধ, বাণ, তরবারি, চর্ম (ঢাল), অন্কুশ, অশ্বমুখরজ্জু তোমর, পরশু, 

(২০)-..নীপূর্বমথে| দৃঢ়ম্..পি ব,. শ্বধীপ্রাজন্.'.নি। (২২) .সংতন্তার ..ণি। 

(২৩)""'সাসিচন্্াঙ্কুণান্ সেষন্...পি। 



০) 
আপ 
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তৈঃ স্ফরত্তি্মহারাজ! শুশুভে ভূঃ স্থলোহিতৈ; | 
পঞ্চাস্তৈঃ পন্নগৈশ্ছিনৈর্গরুড়েনেব মারিষ । ॥২৭| 
স্থনাসাননকেশ ন্তৈরব্রণৈশ্চারুকুগ্ুলৈঃ 
সন্দস্টৌষ্ঠপুটেঃ ক্রোধাৎ ক্ষরষ্তিঃ শোণিতং বহু ॥২৮। 
চারুত্রঙ মুকুটোফ্ীষৈর্ম ণিরত্ববিভুষিতৈঃ | 
বিনালনলিনাকারৈদিবাকরশশিপ্রভৈ? ॥২৯। 
হিতপ্রিয়ংবদৈঃ কাঁলে বহুভিঃ পুণ্যগন্ধিভি? | 

দ্বিষচ্ছিরোভিঃ পৃথিবীমবতস্তার ফাল্তুনিঃ ॥৩০॥ (বিশেমকম্? 

+শ.” ইত্যমবঃ | তোমর।দীনি তদানীম্বনান্স্বাণি | ক্ষদবিখালভেদেন এশা নব তদ]| 

“পৌনকাক্ষাম। অযোগুড়ানি লৌহগুলিকাঃ। প্রতোদা অস্বাদিতাডনদ্ডা1 ₹১৭হোহপাক 
“শেহঃ | বুভ্তান্ গোলাকারান্ ২৩ ২৩। 

বিতি | পঞ্চ আশ্তানি মুখানি মেযাৎ তৈ5। এতেন পঞ্চাঙ্গপিযুক্! বাব ইত 
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বিতি। শোভন! নাস|। আননানি কেশাস্থাশ্চ যেসাং তৈ অব্রণৈরক্ষততত। সনাতন 

“৪ কতদ খানি ৪ষ্টপুটানি যেঘাহ তৈঃ। চারবঃ সন্দরাঃ অছে। মাল। মুকুটাশি উদ্টামা্চ 
8; বিশাপাশি দণুশূন্যানি যানি নলিনানি পন্মানি তদাকারৈ;| কালে যখাসদ 

প্রর্চ বদন্ধীতি ভৈঃ।  পৃথিবীং যুদ্ধক্টমিম্,। অবতত্তার আচ্ছাদযামাস, কাঙগুনি 
« ধনগ্াঃ ॥১৮--৩০| 

৮ তি চি 8 

রর 

দা, লৌহ গুলিকা, খট্ি, তোমর, পট্িশ, ভিন্দিপাল, পরিখ, শক্তি, কম্পন, 

১”ক, মহাশঙ্খ, কুস্ত, কচগ্রহ, মুদ্গর, ক্ষেপণীয়, পাশ, পরিঘতুল্য প্রস্তর, 
তি ও অঙ্গদযুক্ত, মনোহরচন্দনলিপ্ত এবং গোলাকার আপনার পক্ষার় 
সাদের সহস্র সহস্র বাহু অভিমন্ত্রা ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১৩--১৬| 

মানশীয় মহারাজ! গরুড চঞ্চদ্বারা মধ্যে ছিন্ন করিলে, পঞ্চমুখ সপের 
2 স্পন্দমান, পঞ্চান্গুলীযুক্ত ও রক্তে রক্তবর্ণ সেই সকল বানুদ্বার। সমরভুমি 
পা পাইতে লাগিল ॥১৭॥ 

অভিমন্তা শক্রগণের বহুতর মস্তকদ্বারাঙ সমরভুমি আরত করিয়। ফেলি- 
'শশ। সে মস্তকগুলির নাসিকা, মুখ ও কেশপ্রান্ত সুন্দর ছিল, সেঞ্চলিতে 
'1াশ ক্ষতচিহ্ন ছিল না, স্ুন্দর কুগুল ছিল, ক্রোধে দন্তদারা ওয়পুট দ'শন 
৭ পতেছিল, সেগুলি হইতে প্রচুর রক্ত নির্গত হইতেছিল, মনোহর মালা, মুকট, 
চনগধ, মণি ও রত্বদ্ধার। সেগুলি শোভিত ছিল, নালশুন্য পদ, চত্র ও গযোর 

'৯৯। সচাকুমুকুটোফীসৈ:-.ধী নি। (৩০. বৈ তস্থার ফাক্সনি-ব। ব রানি। 

৩৮ 



২৯৮ মহাভারতে ড্রোণ__ 

গন্ধর্নগর।কারান্ বিধিবৎ কল্পিতান্ রথান্। 

বীষামুখা বিত্রিবেণুন্ স্যত্তদণ্ডকবন্ধুরা ন্ ॥৩১ 

বিজগ্ঞাকুবরাস্তত্র বিনেমীংশ্চ বারানপি। 
বিচক্রোপন্বরোঁপস্থান্ ভগ্জোপকরণীনপি ॥৩২॥ 

প্রপাতিতোপন্তরণান্ হতযোধান্ সহজ্রশঃ | 
শরৈবিশকলীকুর্বন্ দিক্ষু সর্বাস্বদৃশ্ঠত ॥৩৩॥ (বিশেষকম্) 
পুনদ্িপান্ বরারোহান্ বৈজয়ন্ত্যসকুশধবজান্। 

তুণান্ বন্মাণ্যথো কক্ষ্যা গ্রৈবেয়াংশ্চ সকম্বলা ন্ ॥৩৪। 

ঘণ্টাঃ শুপ্ত বিষাণা গ্রান্ ক্ষুরমাল্যপদানুগ!ন্। 
শরৈনিশিতধারাপ্রৈঃ শীত্রবাণীমশাতযুৎ ॥৩৫॥ কম) 

গন্ধবেতি। কল্পিতান্ সজ্জিতান্। ছেদনেন বিগতানি উষামুখাণি উর্ধাদবপরিভ1? 

যেযাৎ তান্, খিগতাপ্বয়ো বেণবো। বশবখ সরলকা্ানি যেঘাৎ তান্, স্বস্থাশ্ছি্া পাতিতা। দ 

স্স্ভ, যেঘাং তে অতএব বন্ধুর! উন্নতাবনতাস্থান। বিগতা জঙ্ঘাবুববাঃ তিথাগ্দার'বিণেষ। 

যেষাৎ তান্, বিগত! নেমযশ্চঞপ্রান্থা যেষাং তান্। বিগত] অবাঃ চঞ্ান্থগততিয্গ্দানণি 

যেষাং ভান্। বিগতাঃ চকাণি উপক্গবাঃ সংযোজনকাষ্ঠাণি উপস্থ। নিম্নকা্াশি চ যেছাং 

তান্, ভগ্নানি উপকরণানি ধন্টস্তণাদিধারকাণি শিক্যাদীনি যেঘাং তান্। প্রপাতিতাশি 
উপস্তরণানি আন্তরণবস্বাণি ঘেভান্তান। বিশকলীকুবন্ খগ্ুখণ্তীকুর্নন, অনৃষ্ঠাত শণক্চনি 

রিত্যননুত্তিঃ ॥৩১---৩৩॥ 

পুনরিতি। দ্বিপান্ গজ্ান্, বর] উত্তম! আবোহ| আবোভিণে| যেযাঁং ভান্, বৈদয়দ। 

স্তেষাং দ্বিপানামেব পতাকাঁশ্চ অঙ্কশান্চ প্বজাশ্চ ভান্। কক্ষা। মপ্াবন্ধনবজ্জ,২, গ্রৈবেঘন্ 

গীবালঙ্কারান্। বিষাশাগ্রান্ দু গ্রদেখান, ক্ষুরাশ্চ মাল্যানি চ পদান্ুগ! অন্চর।শ্চ তান, 

অশাতমৎ অভিমন্রারচ্ছিনৎ ॥৩৪--৩৫॥ 

ন্যায় বিরাজিত ছিল, সেগুলি যথাসময়ে হিত ও প্রিয় বাক্য বলিত এবং সেগুলি 

হইতে পবিত্র সৌরভ বাহির হইতেছিল ॥২৮--৩০। 

আর অভিমন্তযু বাঁণদ্বারা গন্ধরবনগরতুল্য ও যথাবিধানে সুসজ্জিত বু 

রথকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকিয়া সকল দিকে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন । সে 

রথগুলির ঈষামুখ (খাড়াকাঠের উপর), ত্রিবেখু (তেরচা তিনখান! কাঠ), ও স্তপ্থ 

না থাকায় সে রথগুলি উঠচুনীচু হইয়! গিয়াছিল এবং সেগুলির মধ্যের কাঠ, 
চক্রপ্রান্ত, চক্রের ভিতরের কাঠ, চক্র, সংযোগস্থানের কাঠ, নীচের কাঠ, সমস্ত 

উপকরণ ও আস্তরণবন্ত্র ছিল না, যোদ্ধারাও নিহত হইয়াছিল ॥৩১--৩৩। 
অভিমন্থ্য সুধার বাণসমূহদ্ারা পুনরায় আরোহিগণের সহিত বিপক্ষতা- 

শশা পাশা শিপ শাশ্পনি পিশিশশীশাশ্ী পীর শাশশীাশীশীশ্পীিিশীশিপল পপ পিিপসপপাপশি পা 

(৩৫).. 'ছত্রমালীঃ পধানুগানু, 'বানি। 



পূর্ববণি ্রয়স্ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
০4 ছা" কলা ঠা 

বাঁনায়ুজান্ পাঁবতীয়ান্ কান্বোজানথ বাহিলকান্। 
স্থিরবালধিকর্ণাক্ষান্ জবনান্ সাধৃবাহিন? ॥৩৬। 
আর্ঢান্ শিক্ষিতৈর্ষোধৈঃ শক্ত স্িগ্রাসযে।ধিভিঃ | 
বিধ্বস্তচীমরমুখান্ বিপ্রবিদ্ধপ্রকীর্ণকান্ ॥৩৭। 

নিরস্তজিহ্বানয়নান্ নিষ্কীর্ণান্্রথকুদ্ঘন।ন্ | 
হতারো হাংশ্চিত্রঘপ্টান্ ক্রব্যাদগণমোদক|ন্। 
নিকুভচন্মকবচাঁন্ শকৃন্ম,তরাস্থগাপ্ল,তান্ ॥৩৮। 

নিপাতয়নশ্ববরাংস্তাবকান্ স ব্যরোচত। 
একো বিঞ্ণরিবা চিন্ত্যং কৃত্বা কম্ম শুদুফষরমূ ॥৩৯॥ (কলাপকম্) 

বানেতি। বনাধুপ্রতিতদো দেশা; তত্রত্যান্। শ্টিবাণি বালনষে। লাঙ্গলানি কশো 
অগ্গিণা চক্ষুধী চ খেয়া” তান্, জবনান্ বেগবত:, সাপুবাহিন আরোভিণাত কুষ্টবতনকীরিণঃ। 

র্বস্থাশি চামরাণি মুখ।শি ৯ যেঘাং তান, বিপ্রবিদ্ধীনি পতিতানি প্রবীর্ণব|নি চামবাণি 
দস তান্।  ব্যক্তিভেদেন বহুবিধোক্তিঃ। শিরস্তানি ছিত্ব। শিপ্গিপানি জিহবানয়নানি 
য1। ভান্, নিদদীদৈশ্হিৰ। শিগগাশিতৈঃ অগ্ব্নাড়ীবিশেশৈযকছিশ্চ ঘনান্ নিবন্ুরগাহ্রান্। 

এবাধগনমোদকান্ মাসভোজি প্রাশিগণাননজনকান্। নিরুভ্তানি হিমানি চম্ম।ণি কবচাশি 

» মযাত তান্, শরুগছিবিষ্ঠ।িঃ মুরঃ অহ্গৃভি রক্তৈশ্চ আগুতান ব্যা্ধদেভান্। যটটুপাদে- 

'খোকঃ| সঃ অভিমগাঃ ॥৩৩-৩৯। 

গএকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন এব্ং সেগুলির পতাকা, অঙ্কুশ, ধজ, তৃণ, 
বন্ম, মধ্যবন্ধনরজ্ত, গ্রীবালঙ্কার, কম্বল, ঘণ্টা, শপ, দন্তাগ্র, ক্ষুর, মালা ও অনুচর- 

লগে ছেদন করিতে থাকিলেন ॥৩৪--৩৫॥ 

*'র পর শত্তি, খষ্টি ও প্রাসযোধী শিক্ষিত যোদ্ধার। যে অশ্বগুলির উপরে 

খাপোহণ করিয়া ছিলেন, যে অশ্বগণ আরোহিগণকে সুন্দরভাবে বহন করিত 
« অত্ান্ত বেগবান্ ছিল এবং যেগুলির ঘণ্টা সকল বিচিত্র ছিল, আপনার 
পক্ষের সেই সকল বনাযু, কান্বেজ ও বাহিলকদেশীয় এবং পাকব্বতীয় উত্তম 

৪ম অশ্বকে, আর সেগুলির আরোহিগণকে নিপাতিত করিয়া এক অভিমন্তা 

ধর ন্যায় অচিন্তনীয় অতিদুক্ধর কাধ্য করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। 
হ২কালে কতকগুলি অগ্থের লাঙ্গল, কর্ণ ও নয়ন স্থির ছিল, কতকগুলির চামর 
€ দুখ বিনষ্ট হইয়াছিল, কতকগুলির চামর পড়িয়া গিয়ছিল, কতকগুলির 

15হ। ও নয়ন বিক্ষিপ্ত হইয়[ছিল, কতকগুলির নাড়ী ও যকৎ বাহির হইয়। 
“হকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, কতকগুলির গাত্রের চম্ম ও কবচ ছিন্ন হইয়াছিল, 

(৩৯) বনায্বজান্...নি। (ক) নিরুত্তবর্মকবচান্...ব | 



৩০০ মহাভারতে 

তথা বিমথিতং তেন চতুরঙ্গবলং মহৎ । 

বথাইস্তরবলং ঘোরং ত্র্যন্বকেন মহৌজস। ॥৪০। 
কৃত্ব। কম্ম রণেইসহ্াং পরৈরার্জুনিরাহবে | 

অভিনচ্চ পদাত্যোঘাংস্তদীয়ানেব ভারত ! ॥8১। 

এবমেকেন তাং সেনাং সৌভদ্রেণ শিতৈঃ শরৈছ | 
ভুশং বিপ্রহতাং দৃষ্ট। শক্রেণেবাসুরীং চমূষ্ ॥৪২| 
ত্র্দীযা স্তব পুত্রাশ্চ বাক্ষমাণ। দিশে দশ | 
সংশুষ্কাস্তাশ্চলনেত্রাঃ প্রশ্থিন্না রোমহষিণ? ॥৪৩। 
পলায়নকৃতোতসাঁহ। নিরুৎসাহ। দ্বিষজ্জয়ে | 

গোত্রনীমভিরন্যোন্যং ক্রুন্দান্তো জীবি তৈষিণ? ॥88॥ 
হতান্ পুত্রান্ পিতৃন্ ভ্রাতৃন্ বন্ধন্ সম্বন্ধিনস্তথা | 

প্রাতিষ্ঠন্ত সমুৎস্জ্য ত্ররয়ন্তে। হয়দিপান্ ॥8৫॥ (কলাপক 
ইতি ভ্রীমহা ভারতে শতসাহজ্যাঁং সংহিতায়ীং বৈয়াসিক্যাং দ্োোগপন্দাদ 

জভিমন্যুবধে অভিমন্যুপরা ক্রমে ত্রয়স্ত্রি“শোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

৩থেতি | চত্বারি ভস্থাশ্বরথপদাতিরূপাণি অঙ্গাণি বন্য তত ভ্বা্গকেন শিবেন 15) 

কঙ্কেতি। আাজ্ছুশিরভিমনাঃ | পদাত্যোঘান্ পদাতিসমূহান্ ॥১১। 
এবনিহি | বিশেষেণ প্রকর্ষেণ চ হতাম্। সংশ্ুক্াঙ্সাঃ সনাকশুদনুথা?। প্রপি্! ঘাম ৭ 

ঞ্নন্ব আছনঘন্থঃ | সমুখ্জা বিহায় ॥৪১--৪৫| 

ইতি সভামহোপাপ্যার-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধা ্তবাগাশ ভট্টাচান্যবিরচিতাঘা” মহাভান ২ 

টাকারাং ভারতকৌুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপবণি অভিমঙ্গাবধে অবপ্রিশোহদ্যায়ঃ || 

কতকগুলির গাত্র---বিষ্টা, মূত্র ও রক্তে আগ্নুত হইয়া গিয়ছিল এবং এই মন 

অশ্বই ম।ংসভো জী প্রাণিগণের আনন্দ জন্মাইতেছিল ॥৩৬ 

পুর্বকালে মহাঁতেজা মহাদেব যেমন ভয়ঙ্কর অন্ুরসৈন্ত আলোডন করিয়- 

ছিলেন, সেইরূপ অভিমন্্য চতুরঙ্গ বিশাল কৌরবসৈন্য আলোডশ 

করিলেন ॥8০। 
ভরতনন্দন! অভিমন্তা যুদ্ধে বিপক্ষের অসহা কাঁধ্য করিয়া আবার যুদদেঠ 

আপনার পদাতিসমৃহকেও বিশ্লিষ্ট করিলেন ॥৪১। 
পূর্বকালে ইন্দ্র যেমন অন্ুরসৈম্য বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এ? 

(3০). আবাংশং তব বলৎ মহৎ"পি ব,"" ত্র্যঙ্গং তব বল: মহ২-ব|| (9১)-..জরদীদাণে। 

মর্শঃববাব রাশি (১২).-ক্কন্দেনেবাঙ্থরীৎ চমম্বব। বরা শি (9৫) হব, 

হযিপান্লপি। *. “িপঞ্কতিংশোহ্ধ্যায়ট বত" ফট্ত্রিংশোহ্ধ্যারা বর! শি। 

৩৯| 



চতুস্ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
৮ হত শী শি? কট০ শিপ 

সঞ্ভীয় উবাচ। 

তাং প্রভগ্াং চমু দৃন্ট। সৌভদ্রেণামিতৌজস| | 
চল ভূশং ক্রুদ্ধ; স্বয়ং কা ॥১। 
তিতো রাজানমাবৃততং সৌভদ্রং প্রতি সংঘুগে 
দৃষ্ট দ্রোণোহব্রবীদ্যোধ।ন্ পরীগ্ণধবং নর রি ॥২। 

পুরাভিমন্যুর্লক্ষ্যং নঃ পশ্যতাং হন্তি বীর্ধ্যবান্। 
তমাদ্রবত মা ভৈষ্ট ক্ষিগ্রং রক্ষত কৌরবম্ ॥৩| 

তাগিতি। প্রভগ্গাহ গ্রকষেণ পরাভতাম। সৌদ্রেণ শভদ্রাপুত্রেণাভিমন্তান। 0১ 

৩ ইতি। আনুতং পরিবৃত্তম। পরীগ্মধ্ং রক্ষত, নরাধিপ* ছুম্যোপন্ম্ ॥২। 

পুবেতি। পুব। পরব্িনি কালে, “নিকটাগামিকে পুব।” ইতামরঃ ॥৩| 

হভিমন্তাই সুধার বাণসমৃহদ্বার। কৌরবসৈন্তাকে বিনাশ করিয়াছেন দেখিয়া 

শাপনার প্রত্রেরা ও অন্যান্য যোদ্ধারা দশ দিকে দরষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, 

$দনুখ, অস্থিরনয়ন, ঘন্মক্তদেহ, রোম[ঞ্চিতশরীর, শক্রজয়ে নিরুৎসহ, জীবনার্থী 

পলায়ুনাভিলাধী হইয়া গোত্র ও নম লইয়া পরস্পর আহ্ব।ন করত নিহত 

, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও সন্বন্বীদিগকে পরিতা।গ করিয়! নিজ নিজ বাহন 

হা € অশ্বগণকে সন্বর চালাইতে থাকিয়া সমরাঙ্গন হইতে প্রস্থান করিতে 

লন ॥২১--৪৫॥ 

সপ পি 

সঞ্চর বলিলেন_-“অমিততেজ। অভিমন্ু সেই কৌরবসৈন্কে পরাড়ত 
"পয়াছেন দেখিয়া ছুর্য্যোধন অত্যন্থত্রুদ্ধ হইয়া নিজেই অভিমন্ুর দিকে 
৮5 হইলেন ॥১। 

তদনন্তর দুর্য্যেধনকে যুদ্ধে অভিমন্ত্যর দিকে কিরিতে দেখিয়া দ্রোণ 
'পাববযোদ্ধাদিগকে বলিলেন: “আপনার! রাজাকে রক্ষা করুন ॥১। 

বলবান্ অভিমন্ত্য আমাদের সমক্ষেই উহার লক্ষ্য ছুধ্যোধনকে পরে বধ 
“'পতে পারেন। অতএব আপনার। ছুর্ধ্যোধনের দিকে যান, ভয় করিবেন না, 
* দর ছুয্যোধনকে রক্ষা করুন? ॥৩॥ 

'৯)-- পথ্যাপ্তাংস্তান্ নরাগিপার্দি-ব। (৩) -তমাব্র্ঘত ".পি। 



৩০২ মহাভারতে দ্রোণ__ 

ততঃ কৃতী স্ত্রী বলিনঃ সুদে জিতকাশিনহ | 

ত্রাস্তমান। ভগ্নাদ্বীরং পরিবক্রস্তবাত্মজম্ ॥৪॥ 

দ্রোণে। দ্রৌণিঃ কপঃ কর্ণ? কৃতবন্ধা চ সৌবলঃ। 

বৃহদ্বলো! মদ্ররাজে। ভূরির্ভুরিশ্রবাঃ শল% ॥৫। 
পৌরবো বৃষসেনশ্চ বিস্জন্তঃ শিতাঁন্ শরান্। 

সৌভদ্রং শরবর্ষেণ মহতা৷ সমবাকিরন্ ॥৬॥ (যুগ্মকম্) 
সন্মোহযিত্বা তমথ ছুর্য্যোধনমমোচয়ন্। 

আব্তাদ্গ্রাসমিবাক্ষিপ্তং মম্থষে নাজ্জুনা স্রজঃ ॥৭॥ 

তন্ শরৌঘেণ মহতা সাশ্বসুতান্ মহারথান্। 

বিমুখীকৃত্য সৌভদ্রঃ সিংহনাদমথনদ€ ॥৮॥ 

তস্য নাদং ততঃ শ্রুত্বা সিংহস্তেবামিষৈধিণঃ | 

নাহৃয্ন্ত স্ুসংরন্ধাঃ পুনর্ডোণমুখা। রথাঁঃ ॥৯॥ 

তত ইভি। দিতেন জয়েন কাশন্তে শোভন্ক ইতি ভে। আঞ্গমান। অভিমন্তানৈৰ 1১ 

প্রোণ ইতি। পৌনিবশখাম1!। সৌবলঃ শকুনশিঃ। সমবাকিরন আবৃথন্ 1৫79 

সমিতি । আগ্যাখথাং, আপ্দিপ্তমারুয়া নীতম্, মমুষে সেহে ॥৭] 

তানণিতি | অশ্বৈত স্থৃতিঃ সারথিভিশ্চ সহেতি ভান্।  অনদৎ অকরোত ॥৬| 

তশ্তেতি । আমিৈযিনে| মাংসাভিলাধিশঃ | নামৃধান্থ নাসহন্ক, ভস'বন্ধ। অতীবন্রুদ্ধাঃ 10 

রাজা! তাহার পর আন্ত্রে স্বুশিক্ষিত, বলবান্, হিতৈষী, বিজয়শে তা, 

অথ চ অভিমন্যুর ভয়ে ভীত যোদ্ধারা আপনার বীর পুত্র ছু্যোধনকে যাই 

পরিবেষ্টুন করিলেন ॥৪। 

প্রোণ, অশ্বখ মা, কপ, কর্ণ, কৃতবন্মা, শকুনি, বুহদ্গল, শল্য, ভুরি, ভরি শ্রপ।, 

শল, পৌরব ও বৃষসেন ইহারা সুধার বাণবর্ষণ করিতে থাকিয়া সেই বিশাল 

বাণবধণদ্বরা অভিমন্ত্যকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥৫--৬॥ 

তদনন্তর তাহারা অভিমন্যুকে মোহিত করিয়া মুখ হইতে আকৃষ্ট গ্রামের 

ন্যায় ছুধ্যে।ধনকে মুক্ত করিলেন। কিন্তু অভিমন্ুযু তাহা! সহ্য করিলেন ন। ॥৭ 

সুতরাং অভিমন্ত্যু বিশীল শরজালদ্ধার৷ অশ্ব ও সারথিদিগের সহিত “সহ 

মহাঁরথগণকে বিমুখ করিয়া সিংহনাদ করিলেন ॥৮। 

তাঁহার পর মাংসাভিলাধী সিংহের ম্যায় অভিমন্যর সেই গর্জন শুণিয। 

দ্রোণপ্রভৃতি রথীর। অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া আর সহ করিলেন ন| ॥৯। 

(৪) সত; রুভজ্ঞ! বলিনঃ..বা ব,." কতজ্ঞানবলো হসেপাঃনি। 
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ত এনং কোষ্ঠকীকৃত্য রথবংশেন মারিষ | 
ব্যস্থজনিযুজালানি নানালিঙ্গানি সংঘশ? ॥১০। 
তান্যন্তরীক্ষে চিচ্ছেদ পৌত্রস্তব শিতৈ? শরৈঃ | 
তাংশ্চৈৰ প্রতিবিব্যাঁধ তদভূতমিবীভবৎ ॥১১ 
ততস্তে কোপিতীন্তেন শরৈরাশীবিষৌপমৈঠ | 
পরিবক্রজিঘাংসন্তঃ সৌভদ্রমপলাযিনম্ ॥১২॥ 
সমুদ্রমিব পর্য্যস্তং ত্বদীয়ং তং বলার্ণবম্। 
দধারৈকোইজ্জুনির্রবাণৈর্রবেলেব ভরতর্ষভ 1 ॥১৩| 
শুরাণাং যুধ্যমানানাং নিদ্বতামিতরেতরম্ | 

অভিমন্যোঃ পরেসাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরা গ্ুখঃ ॥১৪। 

তইতি। কৌফ্কীরুত্য মধাবভীকুতা, রথানাং বংশেন সমহেন | নানালিঙ্গাণি বু 
[নি ॥১০| 

তানীতি। তব পৌত্রোইভিমনাঃ | অভিমন্টোরভিলঘুহস্থভমেব। দু্মিতি ভাব? ॥১১। 

তত ইতি। তেন তব পৌত্রেণ। জিঘাংসস্ছে হন্তমিচ্ছস্ুঃ ॥১২| 

»মুদ্রমিতি। পথান্তম্ উদ্বেলিতম্। বেলা তীরম্। একোহঙ্ছুণিরিতি সন্ধিরাধ; ॥১৩| 
এবাণামিতি। ইতরেতরং পরম্পরম্ ॥১৪। 

চে) 
জা 

মাননীয় রাজা! তাহারা রথসমৃহদ্বারা অভিমন্ত্ুকে পরিবেষ্টন করিয়া 
দলে দলে নানাচিহ্নযুক্ত বাণসমূহ অভিমন্থ্যর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১০। 

তখন অভিমন্ত্া সুধার বাণসমূহদ্বারা সেই বাণগুপিকে আকাশেই ছেদন 
কধিলন এবং তাহাদিগকেও 'প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া 
বন হইল ॥১১॥ 

তদনন্তর অভিমন্ত্য সপতুল্য বাঁণসমূহদ্বারা আঘাত করিলে, ভাত।র। ক্রুদ্ধ 
অপলায়ী অভিমনুযুকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন 

করিলেন ॥১১॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তীরের ন্যায় এক অভিমন্থ্যই বাণদারা উদ্বেলিত সমুদ্রতুলয 
হাপনার সেই সৈম্াসমুদ্রকে ধারণ করিলেন ॥১৩॥ 

তৎকালে পরস্পর প্রহারকারী যুধ্যমান বিপক্ষ বীরগণ বা অভিমন্র্যর মধ্যে 
বেহই পরাজুখ হইলেন না ॥১৪। 

হইয় 

(১১),, পৌনে নিশিতৈঃ শরৈ১, .“বা 1.নি। (১২) কোপিতাস্ছেন শুবেণ ' নি," 
৮ ডদমপরাজিতম্-_বা নি। (১৩)%বেলেবে।দবুত্তমর্ণবম্-_নি। 



৩০৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তশ্মিংস্ত ঘোরে সংগ্রামে বর্তমানে ভয়ঙ্করে | 

দুঃসহো নবভিবরবাপৈরভিমন্ত্যুমবিধ্যত ॥১৫॥ 

দুঃশাঁসনো দাদশভিঃ কূপ? শারদ্তস্ত্িভিঃ | 

দ্রোণস্ত সগ্ুদশভিঃ শরৈরশীবিযোপমৈ? ॥১৬॥ 

বিবিংশতিস্ত সপ্তত্য। কৃতবন্মা চ সপ্ততিঃ | 

বৃহছলম্তথাষ্টাভিরশ্বথা মা চ সপ্তভিঃ ॥১৭॥ 

ভূরিশ্রবাস্ত্িভিবর্বাৈর্মদ্রেশঃ ষড়ভিরা শুগৈঃ | 

দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং শকুনিস্ত্িভিদ্্যযোধনো! নৃপঃ ॥১৮॥ (কলাপকদ্। 

স তু তান্ প্রতিবিব্যাধ ভ্রিভিত্ত্রিভিরজিন্গগৈঃ | 

নৃত্যন্নিব মহারাজ ! চাপহস্তঃ প্রতাপবান্ ॥৯৯॥ 

ততোহভিমন্যুঃ সংকুদ্বস্তাভ্যমানস্তবাত্মজৈঃ | 

বিদর্শর়ন বৈ স্ত্মহচ্ছিক্ষৌরসকৃতং বলদ্ ॥২০॥ 

গরুড়ানিলরং ধহোভিযন্তররবাক্যকরৈহয়ৈ? | 

দান্তৈরশ্মকদায়াদং ত্বরমাণমবারয়ৎ। 

বিব্যাধ চৈনং দশভির্ববাপৈস্তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ॥২১॥ (বগ্মকমঘ্) 
তশ্ষিন্গিতি। ঘোরে মহতি।  ছুঃসহে। নান ধার্তরাষ্্রঃ। শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুন 

আশীবিষস্তীক্ষবিষঃ সপন্তুপমৈঃ | সপৃতা। শরৈঃ। এবং সরত্রাভপৃত্তিঃ | মঠ 

শল্য; 0১৫--১৮|॥ 

সইতি। পোহভিমন্তাঃ। অজিদ্গগৈঃ সরলগামিভিবাণে। ॥৯৯| 

তত ইতি । শিক্ষা গুরোরাদানম্ উরসং দেহম্বভাবস্তাভযাং রুভমূ। গরুড়াগিণদে ৭. 

রংহো বেগে। যেঘাং তৈ১, যন্তঃ *সারথেঃ। দান্ৈ শিক্ষিতিঃ) অশ্মকদাযাদম্ অশ্মকদেশর। 

পুত্রম্, ত্বরমীণং সহরমাগচ্ছন্থম্। যটটপাদোহয়ং শ্লোক? 0২০--২১। 

সেই ভয়ঙ্কর মহসংগ্রাম চলিতে লাগিলে, আপনার পুত্র দুঃসহ নয়ট। ব 

দ্বার অভিমন্ত্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং ছুঃশামন বারটা, শরদ্ানের পুত্র? 

তিনটা, ড্রোণ তীক্ষবিষ-সর্পতুল্য সতরটা, বিবিংশতি সত্তরটা, কৃতবন্ম! সাত? 

বৃহদ্বল আটটা, অশ্বথাম। সাতটা, ভূরিশ্রবা তিনট।, শল্য ছয়টা, শকুশি 

ও রাজা দ্ধ্যোধন তিনটা বাণদ্বারা অভিমন্ত্যুকে তাড়ন করিলেন ॥১৫-১৮। 

মহারাজ! ওদিকে চাপহস্ত ও প্রতাপশালী অভিমন্তা নৃত্য করতই £ঘ্ণ 

তিন তিনটা বাণদ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥১৯। 

তাহার পর অশ্মকাদেশের রাজপুত্র__গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্, সারি 

(২০)-.স্রাস্মান ্তবাত্মজৈ:..শিক্ষাভ্যাসক্কতং বলম্_ব ব রা নি। 
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তস্তাভিমন্ত্র্দশভির্বাণৈঃ সৃতং হয়ং ধ্বজমৃ। 
বাহ ধনুঃ শিরশ্চোর্ব্যাং শ্ময়মানোহভ্যপাতিয়ৎ ॥২১। 
ততস্তম্মিন হতে বীরে সৌভদ্রেণাশ্বাকেশ্বরে | 
সঞ্চচাঁল বলং সর্বং পলাযষনপরায়ণম্ ॥২৩॥ 

ততঃ কর্ণঃ কূপো ড্রোণে! দ্রৌনিগান্ধাররাট্ শলঃ | 
শল্যো ভূরিশবাঃ ক্রাথঃ সোমদতে। বিবিংশতি? ॥২৪॥ 

বৃষসেনঃ স্থষেণশ্চ কুগ্ডভেদী প্রতর্দনঃ | 
বৃন্দারকো। ললিখশ্চ প্রবাহুদীর্ধলোচনঃ। 
ছুর্য্যোধনশ্চ সংক্রদ্ধ; শরবর্ষরবাকিরন্ ॥২৫॥ (বৃথা কন্) 
সোহতিবিদ্ধো মহেষা সৈরভিমন্ত্যুরজিন্গগৈঃ 
শরমাদত্ত কর্ণায় বন্মীকায়াবভেদ্দিনম্ ॥২৬। 

তল্টেতি। তয়াশ্চহার ইতি পাত্যানামপি দখসংখ্যাপূ্ভিঃ | ম্ময়মান ঈমদমন ॥১৩। 

হত ইতি পনায়নমেৰ পরম্ অঘনৎ গতিধশ্ত ত২ পলায়নে।ংকমিতার্থঃ ॥২৩| 

তত ইতি | পৌশিরশ্বধাম|| অবাকিরন্ অভিমস্তামাবৃথন্ | যটপাদোঠযং শ্লে!ক: ॥১৪ ২৫ 

» ইতি। মৃহেষাসৈর্মহাধর্দরৈঃ কত্তৃডি অজিঙ্গগৈর্বাণৈঃ করশৈঃ 0২৬ 

কান্সারী ও সুশিক্ষিত অশ্বগণের গুণে বেগে আমিতে লাগিলে, আপনাব 

গত্রগণেব তাড়ানে অত্যন্তত্রুদ্ধ অভিমন্ত্য শিক্ষা ও দেহের মহাঁবল প্রদর্শন করতঃ 
»ভাকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দশটা বাণদ্ব।রা উহাকে বিদ্ধ করি- 

লন, আর “থাক? এই কথা বলিলেন ॥১০-_-২১। 

অ২পরে অভিমন্ত্য ঈবৎ হান্য করতঃ দশটা বাণদ্বারা অশ্করাজপুত্রের 

“খ, চারিটা অশ্ব, ধ্বজ, বাহুযুগল, ধনু ও মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে 
নিগাতিত করিলেন ॥২১। 

অভিমন্যু-বীর অশ্মকরাজপুত্রকে বধ করিলে, সমগ্র কৌরবসৈগ্যই 
পলারনোতসুখ হইয়া বিচলিত হইল ॥১৩॥ 

তদনস্তর কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বথামা, শকুনি, শল, শল্য ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, 
শামদন্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, স্ুষেণ, কুগডভেদী, প্রতর্দন, বৃন্দারক, ললিখ, 

“বা, দীর্ঘলোচন ও ছুর্য্যোধন অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়| বাঁণবর্ষণ করিয়া অভিমন্তাকে 
সনুত করিলেন ॥২৪--১৫॥ 

নি দশভিতযান্ স্থতৎ ধ্বঙ্গং রত, 'নি। 

৩৯ 

চা 



৬ মহাভারতে করণ 

তম্ত ভিন্বা তনুত্র।ণং দেহং নিভিছ্ চাশুগঃ | 

প্রাবিশদ্ধরণীং বেগাদ্বল্মীকমিব পন্নগঃ ॥ ২৭॥ 

স তেনাতিপ্রহারেণ ব্যথিতো বিহ্বলম্িব | 

সঞ্চচাল রণে কর্ণ? ক্ষিতিকম্পে বথাহচল? ॥২৮। 

তথান্যৈনিশিতৈবাণৈঃ সুষেণং দীর্ঘলোচনম্। 

কণ্ডভেদিঞ্চ সংক্রুদ্ধস্ত্িতি স্্রীনবধীদ্বলী ॥২৯। 
কর্ণস্ত' পঞ্চবিংশত্য। নারাচানাং সমার্পযথ। 

অশ্বর্থাম! চ বিংশত্য। কৃতবম্মা চ সপ্তুভিঃ ॥৩০॥ 

স শরাচিতপর্ববাঙগঃ তুদ্ধঃ শক্রাত্রজাম্বজঃ | 
বিচরন্ দদূশে সৈন্যে পাশহস্ত ইবান্তকঃ ॥৩১॥ 

শল্যঞ্চ শরবর্ধেণ সমীপস্থমবাকিরছু | 

উদক্রোশন্মহ!বাহুস্ব সৈন্যানি ভীষয়ন্ ॥৩২॥ 

তশ্তেতি। তন্তাণং বন্ম । বল্সীকম্ উদীমৃ্তিকাম্ ॥১৭। 

মইতি। বিহবলন্ আপ্দুলীভবন । অচলঃ পর্বত ॥২৮। 

তথেতি। দ্িবিপধোক্তিদশনাৎ কুগুভেদিশন্দে। নান্ত ইকারান্থণ্চ মন্থব্যঃ ॥২৯। 

কর্ণ ইতি। সমার্পবৎ অগীড়রৎ। বিংশত্যা সপ্তভিশ্চ নারাচৈরেব ॥৩০| 

সইতি। শরৈরাচিতানি ব্যাপ্ঠানি সর্বাণাঙ্গাশি যস্য সঃ, শক্রাআুজোহজ্জুনস্তন্তাআুদঃ 1: 

খন অভিমন্তা মহাধন্তদ্ধরগণের বাণে অত্যন্তবিদ্ধ হইয়া কর্ণের উদ্দেশে 

একটা বন্ম ও দেহভেদী বাণ গ্রহণ করিলেন ॥১৬॥ 

সেই বাণটা যাইয়া কর্ণের বন্ম ও দেহ ভেদ করিয়।সাপ যেমন উদর 

মাটীর ভিতরে প্রবেশ করে, সেইরূপ বেগে ভূতলে প্রবেশ করিল ॥১৭। 

কর্ণ সেই গুরুতর প্রহরে বাথিত ও বিহ্বলের স্যাঁয় হইয়া ভূমিকস্ছ। 

পর্বতের ন্যায় সমরাঙ্গনে কম্পিত হইলেন ॥২৮। 

এবং অত্যন্তক্রুদ্ধ ও বলবান্ অভিমন্ত্য তিনটা সুধার বাণদারা স্থেগ 

দীর্ঘলোচন ও কুগুভেদি এই তিন জন্বকে বধ করিলেন ॥২৯। 

তখন কর্ণ পঁচিশটা, অশ্বথামা কুড়িটা ও কৃতবন্ম। সাতট। নারাচছার 

অভিমন্াকে তাড়ন করিলেন ॥৩০॥ 

বাণব্যাপ্তসর্ববাঙ্গ ও ক্রুদ্ধ অভিমন্ত্য বিপক্ষসৈন্তমধ্যে বিচরণ করিবার সম 

পাশহস্ত যমের ন্যায় য় দৃষ্টিগোচর পার লাগিলেন ॥৩১৷ 

(২৭) তশ্য ছিত্ব।-."ধরণীং রাজন্! ...ধরণীং রাজন্।.. টি (৩১) স শালি 

সর্ববাঙগঃ...পি। 

শা 
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ততঃ স বিদ্ধোস্ত্রবিদা মম্মভিদ্িরজিঙ্গগৈঃ | 
শল্যো রাজন! রখোঁপস্থে নিষসাদ মুমোহ চ ॥৩৩| 
তং হি দৃষ্ট। তথ! বিদ্ধং মৌভদেণ যশস্ষিনা। 
সংপ্রাদ্রবচ্চমূঃ সর্ববা ভারদাজন্ত পশ্যত; ॥৩৪| 
সংপ্রেক্ষ্য তং মহাবাহুং কক্সপুষ্থেঃ মমারৃতম্। 

তরদীয়াঃ প্রপলাযন্তে স্কুগাঃ সিংহাদ্দিতা ইব ॥৩৫। 

স তু রণঘশসাভিপুজ্যমানঃ পিতৃ-ভ্ুর-চাঁরণ-বক্ষ-সিদ্ধ-সংঘৈঃ। 
অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসংঘৈরতিবিবভোৌ হুতভুগ্বথাজ্যসিক্ঃ ॥৩৬। 

ইতি ভ্রীমহভারতে শতদাহজ্মযাং সংহিতায়াং বৈযাসিক্যাঁং দ্রোণপর্বণি 

অভিমনুযুবধে অভিমন্যুপরা ক্রমে চতুত্তিংশো হধ্যায়? |০॥ * 

খলাথিতি। উদঞ্চোশৎ আগচ্ছেতা্চৈরাততবান্, মহাবাহুবভিমন্তাঃ ॥৩২। 

রা সশপ্যঃ। রুথশ্ত উপস্থে উপরিদধেশে, নিষ্সাদ উপবিবেশ ॥৩৩। 

তি। ৩২ খলামূ। সংগ্রাজ্বহ অপামরং, ভাবদ্াজগ্ত দোস্ত ॥৩৪। 

তং শলাম্। গন্মপুঙ্থেঃ স্বণখচিতমলদেশৈ শবৈহ 0৩৫॥ 

| অভিপূজ্জামানং সকাতি প্রশম্তমানঃ | অবনীত্যানেন পিত্রাদীনাং গগনগতঙ্ 

রো 

হত 

নিক 

চে 

১15 

মতি 

খৃত। ে। 

সই 

“াগপাতে | ভূতমঘৈগ্রত্রভালোকৈ: | হত গুক অগ্নি আজাসিক্জে। ধত্তদ্বতঃ ॥৩৬| 

£* মহামহোপাধ্যাধ-ভাবতা৮দ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাগ্তবাগীশভটাচাধ্যবিবচিতারাৎ মহা ভারত- 

টাকাঘাং ভারতকৌমুনীসমাখ্যাঘাং ধোশপর্বণি অভিমঙ্গাবপে চতভুখ্িংখোহধ্যাম়ঃ ॥৭| 

এব: মহাবাহু অভিমন্যু বাণবধণদ্বারা। নিকটবর্তী খলাকে আবৃত করিয়া 

ধলিলেন, আর আপনার সৈম্তগণের ভর উৎপাদন করতঃ উচ্চন্বরে বীরগণকে 

টি 

হহ।,৭ করিতে থ।কিলেন ॥৩১॥ 

ধাজা! তাহার পর শল্য-__অস্তজ্ঞ অভিমন্ুযুকর্তৃক মন্মভেদী বাণসমৃহদ্বারা 

দ্ধ হয়া রথের উপরে উপবেশন করিলেন এবং মুচ্ছিত হইলেন ॥৩৩॥ 
যশ্বী অভিমন্ত্য বিদ্ধ করায় শল্য মুচ্ছিত হঈয়।ছেন দেখিয়া সমস্ত কৌরব- 

সগ্ঠ দ্রোণের সমক্ষে ই পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩৪॥ 

আর মহাবাহু শল্যকে অভিমন্্রার স্বর্ণপুঙ্খ বাণে সমারৃত দেখিয়া আপনার 

“কর যোদ্ধারাও সিংহগীড়িত হরিণগণের ন্যায় পলায়ন করিতে থাকিলেন ॥৩৫। 

ক্রমে আকাশবন্তী পিতৃগণ, দেবগণ, চারণগণ, যক্ষগণ ও সিদ্ধগণ এবং 
+হলবন্তী তত্রত্য লোকেরাও অভিমন্গযুর যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়! সর্বতোভাবে তাহার 

৩৫) অবৈক্ষন্ত মহাবাহুম্.""জদীবাঃ প্রপলায়গ্কঃ পি * টাযটতিংখোহ্দ্যায়ত ও, 
- ধপুতিংশোহধায়ত বারা নি। 
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ধৃতরাষ্ট্ী উবাচ । 

তথ। প্রমথমানং তং মহেম্বানানজিন্ষগৈঃ 
আজ্ভনিং মামকাঁ সংখ্যে কে ত্বেনং সমবারয়ন্ ॥১। 

সঞ্জয় উবাচ। 

শৃণু রাজন! কুমারস্ত রণে বিক্রীড়িতং মহগ্ড। 
বিভিৎসতে। রখানীকং ভাঁরদ্বাজেন রক্ষিতমূ ॥২। 

মদ্রেশং সাদিতং দৃষ্ট্া সৌভদ্রেণাশুগৈ রণে। 
শল্যাদবরজঃ ক্রুদ্ঘঃ কিরন্ বাঁণান্ সমভ্যয়াৎ ॥৩| 

স বিদ্ধা দশভির্বাণৈ? সাশ্বঘন্তারমাঙ্ভুনিম্ | 
উদক্রোশন্মহাঁশব্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ॥8॥ 

খেতি । প্রমথমানমালোড়ন্তম মহেঘাসান্ শল্যাপীন্ মহাধনদ্ধিরান্ ॥১। 

শৃ্িতি। বিক্রীডিতং বিশেষক্রীড়বদা ননদ প্রযুক্ত: যুদ্ধম। বিভিংসতে। ভেত্, দিচ্ছ হ 

মদ্রেশমিতি। সাদিতম্বসন্নীকুতম্। অবরজঃ কণিষ্টে। শ্রাতা ॥৩। 

ন্ 

প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে অভিমন্ত্য ঘৃতসিক্ত অগ্নির ম্যায় আতা 

শেভ! পাইতে থাকিলেন ॥৩৬॥ 

ধুতরাষ্টট বলিলেন- সঞ্জয়! অভিমন্য বাণদ্বারা সেইভাবে মহাধন্তদ্দণ- 

গণকে আলোডন করিতে লাগিলে, আমার পক্ষের কোন্ বীরেরা উনাকে যুদ্ধ 

বারণ করিলেন ? ॥১॥ 

সঞ্জয় বলিলেন_-রাজা! কুমার অভিমন্তয দ্রোণরক্ষিত রথিসৈন্ত ৮ 

করিবার ইচ্ছা! করিয়। সমরাঙ্গনৈ যে বিশাল ও বিশেষ ক্রীড়া করিয়াছিলেন, 

তাহা আপনি আবণ করুন ॥২।॥ 

অভিমন্ত্য বাণদ্বারা যুদ্ধে শল্যকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন দেখি 

শল্যের কনিষ্ভ্রাতা জুদ্ধ হইয়া বাণক্ষেপ করিতে করিতে অভিমন্তুর দি, 
আসিতে লাগিলেন ॥৩। 

(১). সহ্যোসমদিগ্গগৈ:...পি। 
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তম্থাজ্জুনিঃ শিরোগ্রীবং পািপাঁদং ধনুয়ান্। 
ছত্রং ধ্বজং নিয়ন্তারং ক [যপন্থরম্ ॥৫। 
চক্রং যুগঞ্চ তুণীরং হ্যনুকর্ষপ্ণ সাঁয়কৈ?। 
পতাকাঁং চক্রগোঁপ্ডারৌ সর্ধবোপকরণানি চ।৬॥ 
লঘৃহস্তঃ গ্রচিচ্ছেদ দদূশে তং ন কশ্চন। 

স পপাঁত ক্ষিতৌ ক্ষীণ? প্রবিদ্ধাভরণান্বরঃ ॥৭| 
বাঁযুনেব মহাঁচৈত্যঃ সমূলং চিত্রবেদিকঃ। 

অনুগাস্তস্ত বিত্রস্তাঁঃ প্রাদ্রবন্ সর্বতো! দিশ? ॥ ॥ (কল[পকস্) 

আজ্জনেঃ কর্ম তদ্দৃষ্ট। সংপ্রণেদুঃ সমন্ততঃ | 
নাদেন সর্বভূতাঁনি সাঁধু সাধ্বিতি ভারত ! ॥১| 

গস ইতি। অশ্বৈষস্থা সারথিন। চ অহেতি তম্। উদঞোশছু্চৈরাহতখান্ ॥9| 
তশ্গেতি। নিয়ন্তারং সারথিম্, ত্রিবেধুং রখদারুবিশ্ষেম্। উপর“ শিকাদিশশস্থাপনা- 

78ম্। যুগ রথস্থতিযাককাষ্টম্, অন্কর্ধং রথনিয়গতকাষ্টবিশেষম্। টক্গোগারো ৯ম 
“বৌ ।  সবোপকরণানি হঞ্তীবাপাদীনি। দশে মোদ্ধ ভাবেন দদশ তং এপাগজম্। 
পাবদ্ধাভরণাম্থরঃ পতিতাপগ্চারবস্থঃ । মহাটৈত আয়তনগতবিশলবুক্ষণ চিত্র। বেধিমুপোচ্চ 
হাম্মন্য সঃ ॥৫--৮| 

আতম্ত্রনেরিতি। সর্বরতানি তত্রতাঃ সর্ষে জনা? সাধু সাধ্বিতি নাদেন মন্প্রণেছুঃ ॥৯। 

তিনি দশটা বাণদ্বারা অশ্ব ও সারথির সহিত অভিমন্ত্যকে বিদ্ধ করিয়। 

পিশাল শব্দে তাহাকে আহ্বান করিলেন এবং “থাক্ থাক্ এই কথ। বলিলেন ॥$। 

“খন লঘ্ৃহস্ত অভিমন্্যু বাণদ্বার। তাহার মস্তক, এীবা, হস্ত, পদ, ধন্ট, অশ্ব, 
দএ, ধবজ, স!রথি, ভ্রিবেণ (রথের কাষ্টবিশেব), উপক্ষর (অস্ত্র রাখিবার আধাব), 
৮ধ, যুগ (রথের তেরচা কা9), তৃণ, রথের নীচের কাঠ, পতাকা, চক্ররক্ষকদয় 
৭ সমস্ত উপকরণ ছেদন করিলেন; তখন কোন লোকই আর তীহাকে 
'যাদ্ধভাবে দেখিতে পাইল না, তাহ।র অলঙ্কার ও বস্ত্র পড়িয়া গেল। ক্রমে 
“বলবায়ুবেগে বিচিত্রবেদিস্থিত বিশাল আয়তনবৃক্ষ যেমন মুলের সহিত পতিত 

*য়, সেইরূপ শল্যের ভ্রাতা ক্ষীণ অবস্থায় রথ হইতে ভুঁতলে পতিত হঈলেন। 

তখন তাহার অনুচরেরা অত্যন্তভীত হইয়া সকল দিকে পলায়ন করিতে 
লাগিল ॥৫__৮| 

(৫) "ভিবেণুং তুপামেন চ-পি বাব রা। (৭) ব্যধমল[ধবান্তচ্চ দদনেইল্য ৭ কচ 
নং 

পি। (৮) বাযুনের মহাশৈলঃ সংওগোহখিতডেজধ। পি বাবরা। 



১১০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

শল্যত্রাতর্যযথারুগ্ণে বহুশস্তস্ত সৈনিকাঁঃ। 
কুলাধিবাসনামানি শ্রাবযন্তোহজ্জনী ত্বজম্ ॥১০॥ 
অভ্যধাবন্ত সংকুদ্ধ! বিবিধায়ুধপাঁণয়ঃ | 

রাথৈরশশৈর্গ জৈশ্চান্যে পঞ্ডিশ্চান্যে বলোৎকটাঃ ॥১১॥ 

বাণশব্দেন মহত। রথনেমিন্বনেন চ। 

হুঙ্ক।রৈ? ক্ষেড়িতোতব্রুকঃ সিংহনাদৈ? সগজিতৈ? ॥১২। 

জ্যাতলত্রম্বনৈরন্যে গর্জন্তোহজ্ভুননন্দনম্ | 

ব্ুবন্তশ্চ ন নো! জীবন্মোক্ষ্যসে জীবিতাদিতি ॥১৩॥ (কলাপকম্) 

তাংস্তথা ক্রবতো। দৃষ্ট।। মৌভদ্রঃ প্রহসনিব | 

নো যোহন্মৈ প্রহর পূর্ববং তং তং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥১৪॥ 

শলোতি । আঞ্চগ্থে সমগ্ভগ্জে নিহত ইত্যরঃ | ঝুলং বংখঃ অধিবাসে। শিবাসঃ নান ও 

তানি। বলেন উতৎকট। উদ্ধতাঃ। ক্ষেড়িতানি অল্পষ্টাঃ শন্দা উৎত্ুষ্টাণি উচ্চৈবাহব71'৭ 

তত: জা। ন্ট গুণ1ঃ তলব্রণি তস্তাবাপাশ্চ তেযাং স্বনৈঃ। নঃ অন্মাকং স্মীপাহ ঢাব্ণ * 

মোক্ষযসে, অপি তু জীবিতাঙ্লীবনাদেব গোক্ষাসে ইতি ক্রবন্থশ্টাভাবাবন্ত ॥১০--১৩| 

তানিতি। পঙ্জাণি পগিপঙ্গ। এষা” মন্তীতি তৈঃ পত্রিভিবাণৈঃ ॥১৪। 

ভরতনন্দন ! আভিমন্্যর সেই কার্য দেখিয়া সকল দিকের সমস্ত লো? 

সাধু সাধু, এইরূপ শব্দে কোলাহল করিয়া! উঠিল ॥৯। 

ওদিকে শল্যের ভাতা নিহত হইলে, তাহার বহুতর সৈন্য অত্যন্তত্রুদ্ধ হই! 

নানাবিধ আন্স ধারণ | করিয়। আপনাদের বংশ, বাঁসম্কান ও নাম অভিমভ।,ৰ 

শুনতে থাকিয়। তাহার দিকে ধাবিত হইঈল। বিশাল বাণশবা ও রথচ০ক 

শব্দ এবং হুঙ্কার, রা কঠধ্বনি, উচ্চ আহ্বান, সিংহনাদ, গজন, ধ্ষটঙ্কার এ 

হুস্ত/বাপের শব্দ করিতে থাকিয়। “তুমি জীবিত অবস্থায় আমাদের নিকট তই 5 

মুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু জীবন হইতেই মুক্ত হইবে এই কথা অভিমন্তা,ল 

বলিতে থাকিয়। সেই বলমন্ত সৈন্যেরা কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ হাগে। 

কেহ কেহ হস্তীতে এবং কেহ কেহ চরণে অভিমন্ত্যর দিকে ধাবিত হইয় 

ছিল ॥১০--১৩॥ 

তাহাদিগকে সেইরূপ বলিতে দেখিয়া অভিমন্ত্ু যেন হাস্ত করি 

থাকিয়া _যে ঘে উহাকে প্রথমে প্রহার করিতে লাগিল, তাহাকে তাহাকেঃ 

বাণছার র| বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৪। 

রহ 'ঘে। যঃ স্যাৎ রহরন্ পূব পি যো ষঃ প্রহর পৃ. 'ব্। 



গর্বরণি পঞ্চত্রিংশো হধ্যায়ঃ | ৩১১ 

সন্দর্শঘিশ্ননস্ত্রাণি বিচিত্রাণি লঘুনি চ। 
আজ্জুনিঃ সমরে শূরো! সৃদুপূর্ববমধুধ্যত ॥১৫। 

বাস্থদেবাদুপান্তং যদস্ত্রং যচ্চ ধনপ্তীয়াু। 

অদর্শয়ত তত কাঞ্চিঃ কুষ্ণীভ্যামবিশেষবহ ॥১৬॥ 

দুরমস্য গুরুং ভারং সাধ্বসঞ্চ পুনঃ পুনঃ । 

'ধদ্বি্থজংশ্চেযুন্ নিবিশেষমদৃশ্যত ॥১৭| 
চাপমগুলমেবাস্ত বিস্ফ,রদিক্ষদৃশ্যত। 

স্থদীপ্তস্ত শরতকালে সবিতুর্মগুলং যথ। ॥১৮। 
জ্যাশবঃ শুশ্রুবে তন্ত তলশবাশ্চ দারুণ? | 

মহাশনিমুচঃ কালে পয়োদস্তের নিষ্ষন; ॥১-॥ 

হীমানমর্ষী সৌভদ্রে। মানকৃৎ প্রিয়দর্শন; | 
সংমিমা নয়িযুঝারানিষস্ত্রৈশ্চাপ্যযুধ্যত ॥২০॥ 

সমিতি। লঘুশি দ্রতর্ষিপ্বানি। মুছুপূর্বং কোমণতাপুর্বকম্ ॥১৫| 

বংস্ষিতি। উপান্তং প্রাপ্ধম। কাফ্রভিমনাত কুষণভ্যা কুষ্াান্দুন। ভাম্ ॥১৬। 
দবনিতি। অস্ত নিঙ্গিপ্য বিহাঘেতার্থঃ। সাধ্বসং ভযম্। ইথুন্ বাখান্ ॥১৭॥ 
চাপেতি। বিস্ুরৎ উজ্জলং। স্দীপ্রস্ত অত্যুজ্জলন্ত, সবিতুঃ স্যান্তা ॥১৮। 
লোতি। মহাখনিমুচে| মহাবজপাতিনঃ পয়োদন্ত মেঘ ॥১৯| 

মহাবীর অভিমন্তা যুদ্ধে বিচিত্র ও দ্রুতক্ষিপু অস্ত্র সকল দেখাইবেন বলিয়া 
-কামলভাবে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥১৫॥ 

অভিমন্থ্য কৃষ্ণের নিকট হইতে যে তস্্র বা অজ্জ্রনের নিকট হইতে যে সকল 
এ” নাভ করিয়াছিলেন, সে সকল অস্ত্র তাহাদের তুলাই দেখাইতে লাগি- 

দশা ॥১৬॥ 

আভিমন্তু গুরুতর কর্তব্যভার এবং ভয় পরিত্যাগ করিয়! বার বার সমান- 

তাবে বাণসন্ধান ও বাণক্ষেপ করিতে থাকিলেন দেখ। গেল ॥১৭॥ 

শরৎকাঁলে উজ্জ্রল ন্র্যামগ্ুলের হ্যায় সকল দিকে অভিমন্তার উজ্জ্রল 

“পমগ্ুলই দেখা যাইতে লাগিল ॥১৮॥ 

বধাকালে মহাবজপাতী মেঘের শব্দের হ্যায় অভিমন্ত্যর জাশন্দ ও দরুণ 

*লশব্দ শুন! যাইতে থাকিল ॥১৯॥ 

অকাধ্যকরণে লজ্জাশীল, ক্রোধী, গুরুজনের সম্মানকরী ও প্রিয়দর্শন 

*।ভমন্গ্যু বীরগণের সম্মান করিবার ইচ্ছা করিয়া বাণ ও অন্যান্য অস্বদ্ধার। 

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২০॥ * 



৩১২ মহাভারতে দ্রোণ__ 

সৃুর্ভৃত্বী মহারাজ ! দারুণ সমপদ্ত | 
বর্ধাভ্যতীতে। ভগবান্ শরদীব দিবাকর? ॥২১॥ 

শরান্ বিচিত্রান্ বৃহতো রুক্সপুত্বান্ শিলাশিতান্। 

মুমেচ শতশঃ ভ্রুদ্ধো গভস্তীনিব ভাঙ্কর৫ ॥২২। 
কষুরটর্বৎসদন্তৈশ্চ বিপাঠৈশ্চ মহাযশীঃ। 

নারাচৈরদ্দচন্দ্র ভৈর্ভল্লৈরগ্রলিকৈরপি ॥২৩| 
অবকিরদ্রথাশীকং ভারদাজস্য পশ্যাতঃ | 

ততস্তৎ সৈন্যমভবদ্ধিমুখং শরগীড়িতস্ ॥২৪॥ (যুগ কম্) 
ধুতরা উবাচ। 

দ্বৈদীভবতি মে চিন্তং ভিয়া তুষ্ট্যা চ সঞ্জয়! | 
মম পুত্রস্ত যৎ সৈন্যং সৌভদ্রঃ সমবারয়ৎ ॥১৫॥ 

হীমাণিতি। ত্রীমান্ অকাধ্যকরণে লঙ্জাবান্। স'মিমানযিযুং সন্মানরিতু মিচ্ছুঃ ॥২০ 
মুদুরিতি। দিবাকরগ্যাপি বশাস্ মুদুত্বাৎ এরদি চ দারুণত্বাুপমাসিঞ্ষিং |২১। 

শরানিতি। শিলাস্থ শিতান্ ঘধণেন জুধারীকূভান্। গভভ্তীন্ ক্রিণান্ ॥২২। 

ক্ষুরপ্রিরিতি । ক্ষুরপ্রাদস্থদানীন্থনাঃ শরবিশেষাঃ | অবাকিরদভিমন্তাঃ ॥২৩-১৪। 

খৈদীতি। বাণকেন মদীরছুর্দধসৈত্যবারণাৎ হী; পৌত্রেণ বারণাচ্চ তুষ্টিরিতি ভাবঃ 1২৫. 
শশা ৩ 

মহারাজ! ভগবান্ স্্য যেমন বর্ধাকালে কোমল হইয়া শরৎকালে তীন্ষ 

হন, সেইরূপ অভিমন্ত্যও কোমল হইয়। তীক্ষ হইলেন ॥২১। 

সর্য্য যেমন কিরণ নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ ভ্রুদ্ধ অভিমন্থ্যুও বিচি. 
বিশাল, স্বর্ণপুঙ্থ এবং শিলাশাণিত শত শত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগি- 

লেন ॥২২॥ 
মহ(যশা! অভিদন্যু ক্রমে দ্রোণের সমক্ষেই ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঁঠ, ন।রাচ, 

অদ্ধচন্দ্রতুলা ভল্ল ও অগ্রলিকদ্ধারা রথিসৈম্যদিগকে পীড়ন করিতে থাকিলেন। 

তাহাতে সেই সৈন্য শরগীড়িত হইয়। বিমুখ হইল? ॥২৩--২৪॥ 
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_এসঞ্জয় ! অভিমন্ত্যু যে আমার পুত্রের সৈন্য বারণ করিতে 

পারিল, ইহা শুনিয়। আমার মন লজ্জায় ও আনন্দে দ্বিবিধ হই! 

পড়িয়াছে ॥২৫॥ 

(২২)...বিচিত্রান্ স্ুবহূন্...বা ব রানি। (২৩) * নারাচৈরদ্ধনারাটৈঃ-পি | (২5) 

ইতঃ পরম্ “ 'সপ্ততিংশোহধ্যারঃ ব, “*"আষ্টত্রিংবোহ্ধ্যারত বরানি। (২৫)-"-মচ্চিত্তম্ 

পি বা১.-শুচা তুষ্টা ৮" নি, ভিয়া তুষ্ট ৯.-বা। 
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বিস্তরেণৈব মে শংস সর্ববং গাবল্পনে ! পুনঃ । 
বিক্রীড়িতং কুমারস্ স্বন্দস্তেবান্বরৈঃ সহ ॥২৬| 

সঞ্জয় উবাচ। 
হত্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি বিমর্দমতিদারুণম্ | 
একস্ত চ বহুনাঞ্চ যথা সীভ,মুলো৷ রণ? ॥২৭। 

অভিমনুযুঃ কৃতোতৎসাহঃ কৃতোৎসাহানরিন্দমান্। 

রথন্থে। রথিনঃ সর্বাংস্তাবকানভ্যবর্ষত ॥২৮॥ 

দ্রোণং কর্ণং কুপং শল্যং দ্রৌণিং ভোজং বৃহদ্বলঘ্ । 
দুর্য্যোধনং সৌমদভিং শকুনিঞ্চ মহাঁবলম্ ॥২৯। 
নানা নৃপান্ নৃপস্থতান্ দৈন্যানি বিবিধানি চ। 

অলাতচক্বৎ সর্ববাংশ্চরন্ বাণৈঃ সমার্পরৎ ॥৩০॥ (সথাকম্) 

নিপ্রন্নমিত্রান্ সৌভদ্রঃ পরমাস্্ৈঃ গ্রতাপবান্। 
অদর্শয়ত তেজম্বী দিক্ষু সর্বাস্ত্র ভারত ! ॥৩১॥ 

বিশ্মরেখেতি। হে গাবক্পনে! গবন্ননপুত্র। অঞ্জয়!। সন্দন্ত কাগিকেঘগ্া ॥২৩| 

হন্বেতি। হন্তশবে| হর্ষে। হর্ষশ্চাভিমন্তাবিক্রমম্মরশাং | বিমন্দং সংঘধম্ ॥১৭| 

আভীতি। অভ্যবর্ষত শরৈরিতি শেষঃ ॥২৮। 

ডোখমিতি। ঘৌমদত্তিং ভূরিখবলমূ। অলাতিচক্রবং ঘর্ণদানাগ্রিমূকক[ঈবহ ॥২৯--৩৭। 

নি্ন্নিতি। অমিত্রান্ শব্রন| অদর্শয়ত নিজবীরত্বমিতি শেষ; ॥৩১। 

সে যাহ। হউক। সঞ্জয়! অস্ুরগণের সহিত কান্তিকের যুদ্ধক্রীডার ন্যায় 

কমান অভিমন্থ্যর সমস্ত যুদ্ধক্রীড়ীর বিষয় পুনরায় তুমি আমার নিকট বিস্তর- 

ফান বল ॥২৬।॥ 

সঞ্জয় বলিলেন-_-“মহ।রাজ! আমি আপনার নিকট অতিদারুণ সংঘধের 

ব্ষিয় বলিব; যেভাবে একের ও বন্থুর তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল ॥২৭॥ 
উৎসাহী ও রথারোহী অভিমন্ত্ু--আপনার পক্ষের উৎসাহী ও শক্রদমন- 

কদ্রী সমস্ত রথীর উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৮॥ 

তিনি সমরাঙ্গনে অগ্নিসংযুক্ত কষ্টের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিয়! বাণদ্বার! 
দোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বথামা, ভোজ, বৃহদ্বল, ছুর্য্যোধন, ভূরিশ্রবা, শকুনি, 

প'শাদেশীয় রাজা, রাজপুত্র ও নানাবিধ সৈম্যদিগকে গীড়ন করিতে 
থকলেন ॥২৯--৩০। 

(২৮) .মঅভ্যবর্তিত--পি,-.'অভ্যব্যয়ৎ_নি। 
৪8০ 



৩১৪ মহাভারতে দর. 

তদ্দৃষ্ট। চরিতং তস্য সৌভদ্রস্তামিতৌজসঃ | 
সমকম্পন্ত সৈন্যানি ত্বদীয়ানি সহতআ্রশঃ ॥৩২। 

অথাব্রবীন্মহা প্রাজ্ছো ভারদ্াজঃ প্রতাপবান্। 

হর্ষেণোতফুল্ুনয়নঃ কৃপমাভাষ্য সত্বরম্ ॥৩৩॥ 

ঘটয়মিব মন্মীণি পুত্রস্ত তব ভারত !। 
অভিমন্তুং রণে দৃষ্ট। তদা রণবিশারদম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্। 
এষ গচ্ছতি সৌভদ্রঃ পার্থানাম গ্রতো ঘুবা। 
নন্দয়ন্ স্থহৃদঃ সর্ববান্ রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৫॥ 
নকুল” সহদেবঞ্চ ভীমসেনঞ্ পাগুবম্। 

বন্ধন্ সন্বদ্ধিনশ্চান্যান্ মধ্যস্থান্ সহৃদস্তথ। ॥৩৬| (যুগাকম। 

নাস্য যুদ্ধে সমং মন্যে কঞ্চিদন্যং ধনুদ্বীরঘ্ | 

ইচ্ছন্ হন্যাদিম।ং সেনাং কিমর্থমপি নেচ্ছতি ॥৩৭| 

তপিতি। অভিমন্তো: শিশ।শৌধ্যাতিরেকাদেবাঘ বিপক্ষসৈন্াকম্প ইতি ভাব? ॥5২) 
অখেতি। হর্েণ গ্রিৎশিষাপুত্রবীর হ্রদর্শনানন্দেন। ঘষ্রগন্ সক্াসঘন্ ॥৩৩-_ ৩৪॥ 

এম ইতি। গচ্ছতি কৌববান্ বিজিত্োতি শেষ; | মধাস্থান নিরপেক্ষান ৩৫ 25। 
নেতি। কিমর্থমপি কিমপি শিদিন্তনাশিত্যেতার্থঃ ॥৩৭| 

ভরতনন্দন। প্রতাঁপশালী ও তেজস্বী অভিমন্ূযু উত্তম উত্তম অন্বাদ্ার' 

শক্রগণকে বিন।শ করিতে থাকিয়! সকল দিকেই নিজের বীরত্ব দেখাই 

লাগিলেন ॥৩১। 

অমিততেজ| অভিমন্ত্যর সেই চরিত্র দেখিয়া আপনার পক্ষের সহজ সহ 

সৈন্ত কীপিতে লাগিল ॥৩১॥ 
ভরতনন্দন! তাহার পর মহা প্রাজ্ঞ ও প্রতাপশালী দড্রোণ সমরাচ্চান 

যুদ্ধবিশারদ অভিমন্ত্যকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্লনয়ন হইয়া! ছুধ্োধনের 
হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া ত্বরার সহিত কৃপাচাধ্যকে সন্বোধনপুণ্ধক 

বলিলেন_॥৩৩--৩৪। 

“এই যুব। অভিমন্ত্য (কৌরবসৈন্যগণকে জয় করিয়া) সমস্ত সুাৎ, রাড! 
যুধিভির, ভীম, নকুল, সহদেব, বন্ধু, সন্বন্ধী, নিরপেক্ষ লোক ও আত্মীয়গণকে 
আনন্দিত করতঃ পাগ্ডবগণের নিকটে যাইতেছেন ॥৩৫--৩৬|॥ 

যুদ্ধ ইহার তুল্য অন্য নুদ্ধর আমি কাহাকেও মনে করি না। কী 

৬২ দীগানি পুনঃ পুন পি। (৩৫) পার্থানাং প্রথিতে। যুবা ' নি। 
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দ্রোণস্ প্রীতিসংযুক্তং শ্রুত্ব। বাক্যং তবাস্মজ; | 

আঁজ্জুনিং প্রতি সংন্রুদ্ধ। দ্রোণং দৃষ্ট। স্ময়মিব ॥৩১। 
অথ দুর্য্যোধনঃ কর্ণমত্রবীদ্বাহিলিকং কৃপঘ্। 

ছুঃশাপনং মদ্ররাজং তাংস্তাংশ্চান্যান্ মহারথ|ন্ ॥৩১২।॥ 

সর্বমুদ্ধীভিষিক্তানামাচার্য্যো ব্রহ্মবিভম 

অজ্জুনন্য স্থতং মুঢ়ং নায়ং হস্তমিহেচ্ছতি ॥8০। 
ন হাস্য সমরে মুচ্যেদন্তকোহপ্যাতত।য়িনঃ। 

কিমঙ্গ! পুনরেবাহ্যে। মত্যঃ সত্যং ব্রবামি ব£॥6১। 
অজ্ভনস্য সুতং তে শিষ্ত্বাদভিরক্ষতি | 

শিষ্াঃ পুত্রাশ্চ দয়িতাস্তদপত্যঞ্চ ধন্মিণাম্ ॥১২। 

“লণস্তেতি। তবাজ্মজো ছুয্যোখনঃ | মাতু্োভবহ। সদন, বিল্মযাপম; 0৩৪। 

অখেতি। অন্যান সোমদভ্তাদীন ॥৩৯॥ 

»র্ববতি | জর্বমদ্দাভিধিত্তীনাং সমস্জক্ষত্রিষাণাম্, ব্রঙ্গবিভ্মে। বোজ্ঞশ্রেটঃ ॥৪০| 

ভি 1 অস্ত ফ্রোণগ্য | আততায়িনঃ শস্পাণেঃ | অঙ্েতি সঙ্গোধনে ॥১১। 

অঙ্গুনগ্তেতি॥ শিযান্থাথ শিয়াপুত্রত্াং। ধন্িণাৎ ধাম্মিকানামিতি মোগুগনোগ্িও ॥৪১| 

ইনি ইচ্ছ। করিলে এই কৌরবসৈ্য সমস্তই অংহার করিতে পারেন; কিন্ত 
কান কারণবশতঃ তাহা ইচ্ছা করেন না” ॥৩৭॥ 

দ্রোণের গ্রীতিযুক্ত বাক্য শুনিয়া ছুধ্যোধন তাহার দিকে চাহিয়। যেন 

পথয়াপন্ন হইয়া অভিমন্যুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩৮। 

তাহার পর তিনি কর্ণ, বাহিলক, কৃপ, ছুঃশাসন, শল্য এবং অন্থান্থ মহারথ- 

৭1ক ধলিলেন__॥৩৯। 

'সকল ক্ষত্রিয়ের গুরু এবং বেদজ্ঞশ্রে্ঠ ড্রোণ মুর্খ অজ্দ্রীনের পুত্রটাকে ধধ 
করতে ইচ্ছা করেন না ॥৪০। 

শড়বা বীরগণ ! অস্ত্রধারী দ্রেণের যুদ্ধে যমও মুক্ত হইতে পারেন না; 
তে অন্য মান্রষের কথা আর কি বলিব। ইহা আপনাদের নিকট সত্য 

নি ॥9১। 

ইনি (দ্রোণ), শিষ্কের পুত্র বলিয়া অজ্ঘনের পুত্রকে রক্ষা করিতেছেন । 

কাণণ, ধাম্সিকদের নিকটে শিষ্য ও পুত্র প্রিয় এবং তাহাদের সন্তানও 

প্রিয় ॥৪২॥ 

(৩৯)...বাহ্লিকং নৃপম্...বা ব...বাহিলিকং হৃপঃ...নি,"-ভাতন্থথান্তান বাব রাণি। 

1১০) নহ্াস্ত সমরে যুধ্যেৎং"-বা নি। | 



৩১৬ মহাভারতে ড্রোণ_ 

রক্ষ্যমাণো দ্রোণেন মন্যতে বীধ্যমাত্বনঃ | 

আন্মসন্তাবিতো মৃদস্তং প্রমথ্থীত মা চিরম্ ॥৪৩| 
এবমুক্তাস্ত তে রাজ্ঞা সাত্বতীপুত্রমভ্যয়ুঃ | 

'রন্ধাস্তে জিঘাংসন্তে। ভারদ্বাজন্ পশ্যতঃ ॥8৪) 

ুঃশাসনস্ত তচ্শ্রুত্বা দুর্যযোধনবচন্তদা । 
অব্রবীৎ কুরুশীর্দিল ! ভুর্যোধনমিদং বচঃ ॥8৫। 

অহমেনং হনিষ্যামি মহারাজ! ব্রবীমি তে। 

মিযতাং পাণুপুত্রাণাং পাশলানাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥৪৬। 
গরসিষ্যা ম্যদ্য সৌভদ্রুং যথ। রাহুদিবাকরমৃ । 
উতক্ুশ্ঠ চাত্রবীদ্াক্যং কুরুরাজমিদং পুনঃ ॥8৭॥ 
শ্রত্বা কৃষ্ণৌ ময়! গ্রস্তং মৌভদ্রমতিমীনিনে । 
গমিধ্তঃ প্রেতলোকং জীবলোকান্ন সংশয়ঃ ॥৪৮॥ 

মশিতি। আন্মনৈব সম্ভাবিতো বীরত্বেন সম্মতঃ অভিমনাত ॥৪৩॥ 

এবখিতি। শান্বতী সান্বতবংশীয়। স্থভদ্র। তঙ্যাঃ পুত্রমূ। সংরন্ধাঃ সোতসাহাঠ ॥১৯। 
দুঃখ।সন ইতি | বুরুণাদ্দ,লেতি সপ্গনস্ত ধৃতরা ই্রসঙ্োধনমূ ॥8৫। 

অহমিতি। মিষতাং পশ্যতাম্। উতয়ন্ত্রাপ্যনাদরে যষ্ঠা ॥৪৬। 

গ্রসিযামীতি | উংক্রুশ্ঠ উচ্চৈরাহয়, অত্রবীৎ ছুঃশাসন এব ॥৪৭| 

দ্রেণ রক্গা করিতেছেন বলিয়। অভিমন্যু আপন[কে আপনি বীর মান 

করিতেছে। সুতরাং নিজেকে নিজে বীর মনে করায় ওটা মূর্খ । মে যাহা হউক, 

বীরগণ ! আপনারা উহাকে বধ করুন, বিলম্ব করিবেন ন।' ॥৪৩॥ 

দুর্যো(ধন এইরূপ বলিলে, দেই বীরগণ উৎসাহী ও হননাভিলাধী হর! 

দ্রোণের সমক্ষেই অভিমন্যুর দিকে চলিলেন ॥88॥ 

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! তখন ছুঃশাসন ছুর্যে(ধনের সেই কথা শুনিয়া ছুধ্যোধনকে 

এই কথা বলিলেন_॥3৫॥ 

মহারাজ! আমি বলিতেছি_-প।গুবগণ ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে আজিই 

উহাকে বধ করিব ॥৪৩। 

রাহু যেমন সূর্যকে গ্রাস করে, সেইরূপ আমি আজ উহাকে গ্রাস 

করিব ছুঃশাসন পুনরায় উচ্চস্বরে সম্বোধন করিয়! দুর্য্যোধনকে এই বথ। 

বলিলেন-_-॥৪৭॥ 

“আমি অভিমন্ত্যুকে গ্রাস করিয়াছি শুনিয়া অত্যন্ত অভিমানী কৃষ্ণ ও অজ 

নিশ্চয়ই জীবলোক হইতে প্রেতলোকে যাইবে ॥৪৮। 



পর্বণি পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ। রঃ 

তৌ চ ক্রত্বা স্বৃতৌ ব্য্তং পাণ্ডোঃ ক্ষোত্রোস্বা স্বতীঃ। 
একাহ্ছা সমহদর্গাঃ বব্যাদ্ধাস্তন্তি জীবিতম্ ॥৪৯ 
তম্মাদম্মিন হতে শত্রৌ হতাঃ সর্বেইহিতান্তব | 
শিবেন ধ্যায় মাং রাজন! এষ হন্মি রিপুং তব ॥৫০। 
এবমুক্ত। নদন্ রাজন্! পুত্র ছুঃশীসনস্তব | 
সৌভদ্রমভ্যয়াৎ তুদ্ধঃ শরবর্ষেরবাঁকিরন্ ॥৫১। 
তমতিত্রুদ্ধমায়ান্তং তব পুত্রমরিন্দমঃ। 
অভিমন্যুঃ শরৈস্তীক্ষেঃ ঘড় বিংশত্য। সমার্পযৎ ॥৫২। 
ছুঃশাসনস্ত সংক্ুদ্ধঃ গ্রভিন্ন ইব কুপ্তীর। 
অযোধয়ত সৌভদ্রমভিমন্যুশ্চ তং রণে ॥৫৩| 

শ্রত্বেতি। কষে) কষ্ণাজ্ুনৌ, গ্রস্তং পরাজিত্যায়ভ্ীকুতং নিহতখিত্য্থ১॥৪৮। 

তাবিতি। ব্যক্তং প্লবম্। শ্েত্রোস্তবাঃ পত্র্যাং পরৈরুৎপন্নাঃ। হান্তপ্তি তাশাগ্জি 1১৯। 

তম্মথদিতি। অহিতাঃ শত্রবঃ | শিবেন মঙ্গলেন, মম মঙ্গল চিন্তয়েত্যর্থ ॥৫০| 

এবমিতি। নধন্ পিহন|দং কুর্বন্। অভ্যয়াৎ অভ্যবাব২ ॥৫১। 

খিতি। সমার্পরৎ অতাড়য়ু ॥৫২॥ 

ডুংখাসন ইতি । প্রতিনে। মান্াবী। তমযোপমতেতি ম্ন্ধ: 0৫৩। 

গাবার তাহার! মরিয়াছে শুনিয়। নিশ্চয়ই পাঞডর ক্ষেত্র পুত্রগুলি ছুবলতা- 
নশতঃ একদিনেই বন্ধুবর্গের সহিত জীবন ত্যাগ করিবে ॥১৯॥ 

অতএব রাজা! এই শক্রুটা নিহত হইলে আপনার সমস্ত শক্রঈ নিহত 

হই | সুতরাং আপনি আমার মঙ্গল চিন্ত। করুন; আমি এই অ।পন|র শঞ্জ 

মংহার করিতেছি? ॥৫০। 

রাজা! আপনার পুত্র ছুঃশাসন এইরূপ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহনাদ ও 
শরব্ধণ করিতে করিতে অভিমন্ত্যর দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫১॥ 

আপনর পুত্র ছুশাসন অত্যন্ত্ুদ্ধ হইয়। আসিতে লাগিলে, শক্রদমনকারী 
আভিমন্ুু ছাবিবশটা তীক্ষ বাণদ্বার। তাহাকে গীড়ন করিলেন ॥৫১॥ 

তখন ছুঃশীসন অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়। মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় অভিমন্যুকে প্রথার 

করিতে লাগিলেন। আবার অভিমন্যুও যুদ্ধে তাহাকে প্রহার করিতে 

থ[কিলেন ॥৫৩॥ 

(৫০)-.-শিবেন মাং ধ্যাহি রাজন্1-'ব| ব ব|নি। (৫১)-.শরবর্ৈববাকিরঘপি ব। 

€২)- অরিন্দম 1." পি। 



৩১৮ মহাভারতে দফ্রোণ-- 

তৌ মণ্ডলানি চিত্রাণি রথাভ্যাং সব্যদক্ষিণম্। 

চরমাণাবযুধ্যেতাং রথশিক্ষাবিশারদে ॥৫৪॥ 
অথ পণবন্ুদঙ্গছুন্দুভীনাং ক্রকচমহাঁনকঝঝ/রাণাম্। 

নিনদমতিভূশং নরাঃ প্রচক্রুর্লবণজলোভবসিংহনাদমিশ্রম্ ॥৫৫॥ 
ইতি শ্রীমহ।ভারতে শতপাহজ্র্াঁং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

অভিমন্যুবধে ভুংশাসনধুদ্ধে পক্তভরিংশোহব্যায়ঃ ॥০॥ & 

(850১ 

বট ত্রিংশোহুধ্যায়ঃ | 
মা পপ ০নঁ ০ পেশী 

সঞ্জয় উবাচ। 

শরবিক্ষতগত্রন্ত প্রত্যমিত্রমবস্থিতস্ | 

অভিমন্যুঃ স্ময়ন্ ধীমান্ ছুঃশীসনমথাত্রবীহ ॥১। 

দিষ্ট্য। পশ্য।মি সংগ্রামে মানিনং শুরমাগতম্ | 
নিষ্ঠ,রং ত্যভধন্মণমাক্রোশনপরা য়ণম্ ॥২। 

তাবিতি। মগ্ডলানি গোলাকার ধমণানি | চরমাণৌ কুর্বন্থো 1৫৪] 
অথেতি। পশবাদীনি তদানীন্থণাশি বাগ্ভানি। পবথজপোদ্ভবঃ শঙ্ঘস্ত্নদ ইত্যর্থ; |৫৭। 

ইতি মহমহোপাধ্যায়-ভার তাচাম্-শহবিদাসপিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচাধ্যবিরচিতায়।ং মহাঁভারত- 

টাকারাং ভারতাকৌমুদীসমাখ্যায়াৎ দ্বোণপবনি অভিযল্যবণে পঞ্চভ্রিনোহ্ব্যায়। ॥০। 

০3 
শবেতি । প্রভাবস্থিতমমিত্র এক্রমূ। স্মঘন্ ঈযদসন্ ॥১। 

ক্রমে রথশিক্ষাবিশারদ ছুঃশাসন ও অভিমন্য আপন আপন রথদ্ধাব। 

বামে ও দক্ষিণে মগ্ডলাকাঁরে বিচিত্র ভ্রমণ করিতে থাকিয়া যুদ্ধ করি 

লাগিলেন ॥৫$॥ 
তখন বাগ্ভকারেরা শঙ্গধ্বনি ও সিংহনাদের সহিত পণব, মৃদঙ্গ, ছুন্দুভি, 

ক্রকচ, মহানক ও ঝব্ধরের গুরুতর ধ্বনি করিতে থাকিল' ॥৫৫।॥ 

সঞ্জয় কহিলেন-__“তাহার পর বুদ্ধিমান অভিমন্যু ঈষৎ হাস্য করতঃ সন্মূথে 

অবস্থিত চিরে শত্রু ছুঃশীসনকে বলিলেন-॥১। 

.. অষ্টত্তিশো হুধ)াফণ ব,. একোনচতারিংশোহধ্যায়ঠবা রানি। 



পর্ববণি ষট ত্রিংশোহধ্যায়ঃ। ৩১৯ 

য সভায়াং ত্বয়া রাজ্ঞো ধৃতরাষ্্ত শৃণৃতঃ। 
কোপিতঃ পরুধৈর্বাক্যৈধন্ধরাজো যুধিঠিরঃ ॥৩ 
জয়োম্মন্তেন মুঢ়েন বহ্বনর্থং প্রভাধত। | 

তত্বয়েদমনুপ্রাণ্ত, তস্ত কৌপাম্মহাক্সনঃ ॥8॥ (বুগ্ছকম্) 

পরবিভাঁপহারস্ত ক্রৌধস্তাপ্রশমস্ত চ। 

লোভস্য জ্ঞাননীশস্ত দ্রোহস্তাত্যাহিতস্য চ ॥৫॥ 

পিতৃণাং মম রাজ্যস্ত হরণস্তোওর ধন্থিনাঘ্। 

তন্য়েদমনু প্রাপ্তং প্রকোপাদৈ মহাস্নীম্ ॥৬| (ুখকম্) 

স তস্োগ্রমধশ্মস্য ফলং প্রাপ্হি ছুন্মতে ! | 

শীসিতান্ম্যগ্ত তে বাঁণৈঃ সর্ববসৈন্যসা পশ্যতঃ ॥৭। 

অগ্যাহমনৃণস্তস্য কোপস্য ভবিতা রণে। 
অমধিতায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ কাঞ্ষিতস্য চ মে পিতৃ? ॥৮॥ 

পিষ্টোতি। দিষ্্যা ভাগোন। আক্রোশনপবাণণং পবেধু গাশিদাশ শিবতম্ ॥১। 

যদদিতি। পকষৈনিষটরৈঃ | ইদং যুদ্ধে মৃখসান্নিবাম্ ॥৩-৪। 

পরেতি। অপ্রণমস্ত পরবিভ্তাপহার।দাবপি শান্তিরাতিতান্ত । অত্যাহিতশ্ত জীবা- 

এপেক্ষিকর্শণে। দ্রৌপদীবস্রহরণস্ত | অন্রাপি ইদং যুদ্ধে মংসান্নিধাম্ 1৫--৩| 

সইতি। সত্মূ। শাসিতা দমযিতা, অস্মি অহম্$৭1 

'আমি আজ ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধ আগত অভিমানী, নির, বন্মত্যাগী এবং 
অন্যকে গলিদানে নিরত কীরকে দেখিতে পাইয়াছি ॥১॥ 

£মি মূর্খ । ন্ুৃতরাং অক্ষক্রীড়ায় জয়লাভে উন্মন্ত হইয়! বতর আনর্থজনক 

"কা বলিতে থাকিয়া সভ।মধ্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে নি্টর উক্তিদ্বারা ধন্ম- 

রাজ যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিলে, সেই মহাত্মার সেই ক্রোধের 

ফলেই তুমি আজ আমার নিকটে আসিয়াছ ॥৩--9॥ 

আর পরবিস্তাপহরণ, ক্রোধ, শান্তিহীনতা, লোভ, জ্ঞানলোপ, দ্রোহ, 

অন্যাহিত এবং আমার ভয়ঙ্কর ধনুর্ধর পিতৃগণের রাজাহরণ এই সকলের ফল- 

রূপে সেই মহাত্মাদের কোপে তুমি এই আমার নিকটে আসিয়াছ ॥৫--৬| 

অতএব ছুর্মতি ! তুমি এখন সেই অধর্মের ভয়ঙ্কর ফল ভোগ কর। আমি 
গাজ সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে বাণদ্বারা তোমার শাসন করিব ॥৭ 

(৪)...জয়োন্মস্তেন ভীমশ্চ বহববৃদ্ধং প্রভাষিত:। অক্গকট" সগাশ্িত্য সৌবলস্া মনে! 

বনমুলবাব নি। (৭) সম্ভশ্োগ্রমধর্মস্ত-''পি ব। 



অগ্ কৌরব্য ! ভীমস্য ভবিতান্ম্যনৃণো যুধি | 

নহি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোৌতস্থজসে রণম্ ॥৯॥ 

এবমুক্ত। মহাবাহুর্বাণং ছুঃশীসনাত্তকম্। 

সন্দধে পরবীরদ্বঃ কালাগ্্যনিলবর্চনম্ ॥১০| 

তস্যোরস্ত এ্মাসাগ্ জক্রদেশে বিভিদ্য তম্। 

জগাঁম সহ পুন বল্মীকমিব পন্নগঃ ॥১১। 

অথৈনং পঞ্চবিংশত্য। পুনরেব সমার্পয়ৎু | 

শরৈরগ্িসমম্পর্শেরাকর্ণসমচোদিতৈঃ ॥১২। 

স গাঁটবিদ্ধো। ব্যখিতো। রথোঁপস্থ উপাবিশৎ। 

দুঃশাসনে। মহারাজ ! কশ্মলপ্চীবিশন্মহৎ ॥১৩॥ 

অগ্যেতি। অনমিতায়।; সভায়াং প্রবেখনাধিনা কোপিতামাঃ, রুষ্ণায়া প্রৌপদ্যাঃ |৮| 

আছ্যেতি। অনবঃ, ত্বদ্ধবেনেতি ভাব | এবং সর্বত্র || 

এবমিতি। পরবীরপ্পো৯ডিসভাঃ, কালাম্নানিলবচ্চনং ততদন্মহাএক্তিকম্ ॥১০। 

তন্তেতি। উবে। বক্ষঃসনীপন্। জক্রদেশে স্বন্বসন্ধ্ৌ । বল্মী কমুমীমুত্তিকাম্ ॥১১। 

অথেতি। সমাপন অগীড়ণং। আকর্নং সমং তুল্যঞ্চ চোদিতৈঃ প্রেরিতৈঃ ॥১২। 

সইতি। রথস্য উপস্থে উপরিভাগে । কশ্মল” মোহম্ ॥১৩| 

আজ আমি যুদ্ধে তাহাদের সেই ক্রোধের, কৌপিতা। দ্রৌপদীর এব 

পিতৃদেবের আকাক্কিত বিষয়ের নিকট অন্বণী হইব ॥৮| 

আর কৌরব! আজ আমি যুদ্ধে ভীমসেনের নিকটেও অনুণী হইব! 

কারণ, তুমি যদি সমরাঙ্গন পরিত্যাগ না কর, তবে জীবিত অবস্থায় আমার 

নিকট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না? ॥৯। 

এইরূপ বলিয়। মহাঁবাহু ও বিপক্ষবীরহস্তা অভিমন্যু কাল, অগ্নি ও বাঘ 

তুল্য মহাশক্তিশালী ছুঃশাসননাশক একট। বাণ সন্ধান করিলেন ॥১০। 

সেই বাণটা দুঃশাসনের বক্ষের নিকটে সত্বর যাইয়া তাহার স্ন্ধসদ্ধিস্ত।ণ 

ভেদ করিয়া_-সর্প যেমন উয়ীমৃত্তিকার ভিতরে গমন করে, সেইরূপ পুঙ্ে 

সহিত গমন করিল ॥১১॥ 

তাহার পর আবার অভিমন্থ্য অগ্রিসমস্পর্শ এবং আকর্ণাকৃষ্ট কাম্মকদাণ! 

সমানভাবে নিক্ষিপ্ত পঁচিশট। বাণদ্বার। তাহাকে গীড়ন করিলেন ॥১২। 

মহারাজ! তখন ছুঃশাসন দৃঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথের উপরে বসির! 

পড়িলেন এবং গুরুতর মৃচ্ছা। প্রাপ্ত হইলেন ॥১৩। 
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সারথিস্তরমাণস্ত দুঃশীমনমচেতনম্। 

রণমধ্যাদপোবাহ্ সৌভদ্রশরগীড়িতম্ ॥১৪। 

পাগুবা! দ্রোপদেয়াশ্চ বিরাটশ্চ সমীক্ষ্য তম্। 
পালা; কেকয়াশ্চৈব সিংহনাদমথানদন্ ॥১৫। 
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি নাঁনালিঙ্গানি সর্ববশঃ 

প্রাবাদয়ন্ত সাহষ্টাঃ পাগুনাং তত্র টং ॥১৬। 

অপশ্ঠন্ ম্ময়মানাশ্চ সৌভদসত বিচেষ্টিতম্ | 
অত্যন্তবৈরিণং দৃপ্ত: দৃক্ট শত্রং পরাজিতস্ ॥১৭॥ 
ধর্মমারুতশক্রাণামশ্বিনোঃ প্রতিমানস্তথা | 

ধারয়ন্তে। ধ্বজাগ্রেবু ড্রোপদেয়। মহারথাঃ ॥১৮। 
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যুন্নশিখগ্ডিনৌ | 
কৈকেয়া ধুষ্টকেতুশ্চ মংস্তপ।ধ্ালস্যগ্রীয়া? ॥১-॥ 

পাগুবা্চ মুদা যুক্ত। যুধিষ্ঠিরপুরো গমাঃ। 
ভ্দ্রবন্ত ত্ররিতা দ্রোণ(নীকং বিভিৎনবঃ ॥২০॥ (বিশেষকম্) 

টি রিতি। অপোবাহ অন্তত্রাপসারঘামাস ॥১৪| 

পাগুব। রা দৌপদেয়। দ্রৌপদ্ভাঃ পঞ্জ পুত্রা্ সমীক্ষা দরাং। অনদন্ অকুর্বন ১৭ 
ব।পিত্রাণীতি। নানলিঙ্গানি বনুবিধচিহ্থানি। সৈনিকাঃ সৈনিকাশ্বগতবাছ্াকারাঃ ॥১৬। 

অপশ্বনিতি। স্ময়মান। মুছ হসন্তঃ| বিচেিতং কাষাম্। দৃপ্তং গবিতম্ 1১৭। 

গন্ষেতি। প্রতিম| বিগ্রহান্। ধারয়ন্থঃ স্থাপরন্থঃ | কৈকেয়াঃ পঞ্চ। মুদ! অভিম্টা- 

গণদশনাদাণন্দেন। অভাদ্রবন্থ অভ্যধাবন্। বিভিৎসবে। ভেন্তমিচ্ছবঃ ॥১৮--২০। 

সইঈ সময়ে তাহার সারথি ত্বরান্বিত হইয়া অভিমন্তযুর বাণে গীড়িত ও 

অচেতন ছুঃশ।সনকে সমরমধা হইতে অপস্থত করিল ॥১৪॥ 

পাণ্তবগণ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, বিরাট, পাঞ্চালগণ ও কেকয়গণ দূর হইতে 
শভিমন্তুকে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়। উঠিলেন ॥১৫। 

এবং তখন পাগুবসেনার বাগ্কারের। আনন্দিত হইয়| সমস্ত স্থানে নানাবিধ- 

চিহ্ন্যুক্ত সমস্ত বাগ্ঠ বাজাইতে লাগিল ॥১৬॥ 
আর অত্যন্তবিদ্বেষী ও গবিত ছুঃশাসনকে পরাজিত দেখিয়। মৃদু হাস্য 

করিতে থাকিয়! অভিমন্তযুর কাধ্য দেখিতে থাকিল ॥১৭॥ 

তাহার পর ধ্বজের উপরিভাগে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিশীকুম(রদ্য়ের 

:(১৪)-ত্বরমাণন্তম্.পি।  (১৭০-ষ্টা শত্রং পরাধুখম্পি। (১৯)-যহঙ্গা 
পার্ালহঞ্জয়াঃ.*"বা, মাধস্তাঃ পার্ধালশঞ্গয়াঃনি | 

৪১ 



৩২২ মহাভারতে দ্রোণ__ 

ততো হভবন্মহা যুদ্ধ ত্বদীয়ানীং পরৈঃ সহ। 
জয়মাকাঁজ্ষমাণানাং শুরাণামনিবতিনাম্ ॥২১। 

তথা প্রবর্তমানে বৈ সংগ্রামেহতিভয়ঙ্করে | 
ছুর্োধনো! মহারাজ ! রাঁধেয়মিদমব্রবীৎ ॥২২। 
পশ্য ভুঃশাসনং বীরমভিমন্যুবশং গতমৃ। 

তপন্তমিবাদিত্যং নিদ্বন্তং শাত্রবান্ রণে ॥২৩।॥ 

অথ চৈতে স্সংরদ্ধাঃ সিংহ! ইব বলোৎকটা?। 
সৌভভ্রমুদ্যতাস্ত্রাতুমভ্যধাবন্ত পাগুবাঃ ॥২৪॥ 
ততঃ কর্ণ শরৈস্তীক্ষেরভিমন্ত্যু ছুরাসদম্ । 
অভ্যবর্ষত সংক্তুদ্ধঃ পুত্রস্ত হিতকৃভভব ॥২৫॥ 

তত ইভি। 'অনিনপ্ভিনাং বিপংপাতসন্তাবনায়াম্পীতি ভাব; ॥২১। 
তথেতি। রাপেবং বাধাধাস্থদাখ্যায়। অধিরথপত্রাঃ পুত্রং কর্ণম্ ॥২২। 

পশ্যেতি। আদিতামিব শাত্রবান্ প্রতপন্থং নিরবন্তঞ্চেতি সঙন্ধ; ॥২৩| 
অথেতি। ম্ুস্বন্ধ। অতীবোতৎসাহিনঃ, বলেন উৎকট। মত্তাঃ ॥২৪। 

তত ইতি । পুত্রস্ত ছুয্যোধনস্ত ॥২৫| 

প্রতিমৃত্তি স্থাপনকারী মহারথ জৌপদীপুত্রগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষটছায়, 

শিখণ্তী, ধৃষ্টকেতু, কেকয়গণ, মস্ত, পাল ও স্বপ্ায়গণ এবং যুধিষ্টিরপ্রন্ভতি 

পাগুবেরা আনন্দিত হইয়া দ্রোণসৈন্য ভেদ করিবার ইচ্ছ! করিয়া সত্বর ধাবিত 

হইলেন ॥১৮--২০॥ 

রাজা! তদৃনন্তর বিপক্ষগণের সহিত আপনার পক্ষের জয়াভিলাধী € 

অনিবন্তী বীরগণের মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল ॥২১। 
মহারাজ! অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ সেইভাবে চলিতে লাগিলে, ছু্যোধন কর্ণকে 

এই কথা বলিলেন__॥১১॥ 

'কর্ণ! দেখ__বীর ছুঃশাসন যুদ্ধে সূর্যের ম্যায় শক্রগণকে সন্তপ্ত ও নিহত 

করিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই তিনি অভিমন্ত্যুর বশীভূত হইয়াছেন ॥২৩। 
আবার অত্যন্ত উৎসাহী এবং সিংহের ন্যায় বলমত্ত এই পাগবেরাও 

অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়া তোমাদের অভিমুখে ধাবিত 

হইয়াছে? ॥২৪। 

রাজা! তাহার পর আপনার পুত্রের হিতকারী কর্ণ অত্যন্তজুদ্ধ হইয়! 
দুর্ধর্ষ অভিমন্থ্যর উপরে তীক্ষ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৫॥ 
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তস্য চানুচরাংস্তী ক্ষেবিব্যাধ পরমেযুভিঃ | 
অবজ্ঞাপুর্ববকং শুরঃ সৌভদ্রস্ত রণাজিরে ॥২৬। 
অভিমন্ত্যস্ত রাধেয়ং ভ্রিসপ্তত্যা শিলীমুখৈঃ | 

অবিধ্যত্বরিতো রাজন্! দ্রোণং প্রেপ্ন মহামনাঃ ॥২৭। 
তং তথা নাশকৎ কশ্চিদ্দ্রোণাদাররিতুং রথী। 

আরুজন্তং রথতেষ্ঠান্ বজ্তহস্তাত্মজাম্মজমূ্ ॥২৮| 
ততঃ কর্ণো জয়প্রেপ্দূর্মানী সর্বধনুগ্সতাম্। 
সৌভদ্রং দির | দর্শয়ন্ ॥২১॥ 
সোহস্্ৈরস্ত্বিদাং শ্রেষ্ঠো রামশিশ্ঃ প্রতাপবান্। 
সমরে শক্রছ্দ্দর্ষমভিমন্ামগীড়য়ৎ ॥৩০।॥ 

তথ| পীড্যমানস্ত রাধেয়েনাস্তররষ্টিভিঃ | 
সমরেহমরসঙ্কাঁশঃ মৌভদ্রে। ন ব্যমীদত ॥৩১। 

তস্টেতি। সি দুর্বলবোধ1২, শূরঃ কণঃ ॥২১। 

অভীতি। শিশীমুখৈবাণৈ: প্রেপ, যু দ্ধায প্রাপ্ত মিচ্ছঃ ॥২৭। 

তমিতি। আকুন্তং ভগ্রন্থম। বজহন্ত ইন্গদাত্মজোহজ্ধনখ্দাস্মজমভিমন্াম্ ॥২৮। 

তত ইতি। উন্তমাাণি ধশয়ন আবিঞর্বন্ বীরত্বপ্রদশনাম ॥২৯| 
সইতি। সকর্ণ। রাম জামপন্যন্ত শিয়া: ॥৩০। 
সইতি। অমরসঙ্গাশে| দেবতুলাপ্রভাবঃ। ন বাশীনত নাবসন্নোহভবহ ॥৩১। 

এবং বীর কর্ণ তীক্ষ ও উত্তম বাণসমৃহদ্বারা সমরাঙ্গনৈ অবজ্ঞাপূরর্বক অভি- 

ঙ্টযর অনুচরগণকেও বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥১৬| 
রাজা! তখন মহামন| অভিমন্ত্যুও দ্রোণের নিকট যাইবার ইচ্ছা করিয়। 

সন্বর ত্রিসপ্তৃতি বাণদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৭। 

রথী অভিমন্ত্যু সেইভাবে রথিশ্রেষ্ঠগণকে পরাভূত করিতে লাগিলে, কোন 
বাক্তিই তাহাকে দ্রোণের নিকটে যাইবার সময়ে বারণ করিতে পারিল ন! ॥২৮। 

তদনন্তর জয়াভিলাষী ও সমস্ত ধনুদ্ধরের মধ্যে অভিমানী কর্ণ উত্তম উত্তম 
অন্প দেখাইতে থাকিয়া শত শত বার অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৯। 

এবং পরশুরামের শিশ্য, অস্তজ্ঞশ্রেষ্ঠ ও প্রতাপশালী কর্ণ যুদ্ধে নানাবিধ 
মন্তর্ধারা শত্রদুদধর্ধ অভিমন্ট্যুকে গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৩০॥ 

দেবতুল্য প্রভাবশালী অভিমন্ত্ু কর্ণের অস্ত্রবধণে সেইরূপ পীড়িত হইতে 
থাকিয়াও যুদ্ধে অবসন্ন হইলেন, না ॥৩১। 

(২৮)...আরুজস্তং রখব্রাতান্.. 'বানি। (৩১)-.সৌভদ্রো ন ব্যপ্যত__ব| নি। 



৩২৪ মহাভারতে 

ততঃ শিলাশিতৈস্তীক্ষের্ভল্লৈরানতপর্ববভিঃ | 
ছিত্া ধনৃংষি শুরাণামার্জুনিঃ কর্ণমার্দ়ৎ ॥৩২। 
ধনুর্মগুলনিমুভৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ | 
সচ্ছত্রধ্বজঘন্তারং সাশ্বমাশ্ড শ্ময়মিব ॥৩৩॥ (ঘুগখ্মকম্) 
কর্ণোহপি চাস্ত চিক্ষেপ বাণান্ সন্গতপর্ববণ? | 

অসংভ্রান্তশ্চ তান্ সর্বানগৃহীৎ ফাল্তনাত্বজঃ ॥৩৪।॥ 

ততো মুহুর্ভাৎ কর্ণস্ত বাণেনৈকেন বীধ্যবান্। 

সধ্বজং কাম্মুকং বীরশ্ছিত্বা ভূমৌ ন্যপাতযৎ ॥৩৫॥ 
ততঃ কৃচ্ছ,গতং কর্ণং দৃষ্ট কর্ণাদনন্তরঃ | 
সৌভদ্রমভ্যয়াভ,প দৃট্ম্য কাম্মুকম্ ॥৩৬। 
তত উচ্চ ভ্রুশুঃ পার্থান্তেষাধণ নুচরা জনা? 
বাদিত্রাণি চ সংজন্ঃ সৌভদ্রঞ্চাপি রা ॥৩৭॥ 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতস হজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়া সিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

অভিমন্ত্যুবধে ছুঃশাসনকর্ণপরাজয়ে বট্ত্রিংশো হধ্যা যু ॥০| *& 

ঠইতি। আদদিরদগীড়রখ। যন্থা সারথিঃ | স্মধন্ ঈষদ্ধসন্ ॥৩২--৩৩ 

ইতি। অস্ংজ্রান্থঃ অবিচলিতচিন্ত: | ফালখাম্বজোহজ্রনপুত্রঃ ॥৩9| 
তত ইতি । একেনেতি বীপাবগন্থব্যা। বীরুঃ অভিমন্তাবের ॥৩৫। 

তত ইতি। কুচ্ছ গত" বিপদাপন্নম। অনন্ুরঃ পশ্চাজ্জাভ ক নিষ্টশ্রাতা ॥৩%। 

তাহার পর অভিমন্ত্যু শিলাশীণিত, ভীক্ষ ও নতপবর্ব ভ্লসমূহদ্ধারা কণ_ 

সহচর বীরগণের ধন্তগুলি ছেদন করিয়া ঈবং হাস্ত করতই যেন মগ্ডলীকৃত 

কান্মুকনিক্ষিপ্ত সপতুল্য বাণসমৃহদ্বার ছত্র, ধজ, সারথি ও অশ্ঈগণের সহি 

কর্ণকে গীড়ন করিলেন ॥৩২--৩৩॥ 

কর্ণও অভিমনুযুর উপরে নতপব বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, 

আবার অভিমন্যুও অবিচলিত চিন্তে সেই বাণ সকল গ্রহণ করিতে থাকি- 

লেন ॥৩৭॥ 

ক্রমে বলবান ও বীর অভিমন্ু এক এক বাণে করণের ধ্বজ ও ধনু ছেদন 

করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥৩৫॥ 

তখন কর্ণ বিপদাপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহবর দৃঢ় ধ্ত 

উদ্যত করিয়া অভিমন্ুযুর দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৬॥ 

..(৩৫).-ভৃমাবপাতয়্বাব নি। (৩৬) ততঃ কচ্ছং গতং কর্ণম্...পি। 

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ত? ব) ০ চত্ারিংশোহধ্যায় বার নি। 



সপ্তত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

সপ্তীয় উবাচ। 

সোহভিগর্জন্ ধনুষ্পাণিজ্যাং বিকর্ষন্ পুনঃ পুনঃ । 

তযোর্মহাত্মনোস্ত টি রথান্তরমবাপতৎ ॥১॥ 

সোইবিধ্যান্রশভির্বাণৈরভিমন্ত্যুং ছুরাসদম্। 
সচ্ছত্র ধ্বজযন্তারং সাশ্বমাশ ম্ময়মিব ॥২। 

পিতৃপৈতামহং কম্ম কুর্ববাণমতিমানুষমূ। 
দৃট 1দ্দিতং শরৈঃ কাফি তদীয়া হৃষিতাভবন্॥৩। 

তত ইতি। উচ্চ শু; উচ্চেরানন্দকৌলাহলং চত্রুঃ, পার্থাঃ পা গুবাঃ ॥৩৭॥ 

£ মভামহোপাধ্যার-ভারতাচাধ্য-শ্ীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধাবিরচিতায়াং মহা ভারত- 

টাকারাং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াং দ্োণপর্বণি অভিমন্যবধে মন্ত্রিশোহপ্যাদিঃ ॥০। 

705) 

| তয়োঃ কণাভিমহ্যোঃ | রথয়োরস্থুরং মধ্যম অবাপতদগচ্ছত ॥১| 

মইতি। ছত্রেণ ধ্বজেন যন্থা সারখিন] চ সই তম্। স্ময়ন্ ঈষদসন্ ॥২। 
'পন্রিতি। কশ্ম যুদ্ধমূ। কাঞ্জিমভিমন্গাম। ইফিতাশ্বন্সিতি সন্ধিরাবঃ ॥৩। 

5৯ নে? টা 

২ ২৮ 

সেই সময়ে পাগ্ুবগণ ও তাহাদের অনুচরগণ উচ্চস্বরে আনন্দকোলাহল 

ববিয়। উঠিলেন, বাগ্ভকারেরা বাদ্ভ ব|জাইতে লাগিল এবং অন্য সকালে 

»'ভমগ্র প্রশংসা করিতে থাকিল” ॥৩৭॥ 
9৩ শপ হুঁ পপ 
৪১০ 

সঞ্চয় বলিলেন--কর্ণের সেই ভ্রাতা ধনু ধারণ করিয়া বার বার গর্জন ও 
পট গণ আকর্ষণ করতঃ কর্ণ ও অভিমন্তযুর রথদ্বয়ের মধ্যস্থানে যাইয়া উপস্থিত 

হইলেন ॥১॥ 

তৎপরে তিনি ঈষং হাস্য করতই যেন দশটা বাণদ্বার ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও 
সধগণের সহিত ছুদ্ধধ অভিমন্ন্যকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন ॥২।॥ 

পিতা যে কাধ্য করিতেছেন এবং পিতামহপ্রস্থৃতি যে কাঁধ্য করিরা গিরা- 
“হন, সেই অলৌকিক কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত অভিমন্থ্রকে শরগীড়িত দেখিয়। 
শাপনার পক্ষের লোকেরা আনন্দিত হইল ॥৩॥ 

(১) সোহভ্যগচ্ছদ্ধনুষ্পাণিঃ.. রথোহম্তরমবাপতৎ-_নি। 



৬২৬ মহাভারতে দ্রোণ__ 

তন্তাঁভিমন্যুরায়ম্য ম্ময়ন্নেকেন পত্রিণা | 

শিরঃ প্রচ্যাবয়ামাস তদ্রথাৎ প্রাপতভ্তুবি ॥৪॥ 

কণিকারমিবাধৃতং বাতেন পতিতং নগাৎ। 
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট। রাজন! কর্ণো ব্যথাং যযো ॥৫। 
বিমুখীকৃত্য কর্ণন্ত সৌভদ্রঃ কন্কপত্রিভিঃ। 
অন্যানপি মহেষা সাংস্ত ণমেবাভিদুক্রবে ॥৬| 

ততস্তদ্বিততং সৈন্যং হস্ত্যশ্বরথপত্িমু। 
ভ্রদ্ধোহভিমন্ত্যুরভিনভিগ্মতেজা মহারথঃ ॥৭॥ 
কর্ণন্ত বহুভিব্বাণৈরদ্দযমানোহভিমন্তুন| | 
অপাঁয়াজ্জবনৈরশৈস্ততোহনীকমভজ্যত ॥৮॥ 
শলভৈরিব চাঁকাঁশে ধারাভিরিৰ চাঁরৃতে। 
অভিমন্যোঃ শরৈ রাজন! ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৯। 

তন্তেতি। আয়ম্য ধন্রাকয়। প্রচাবয়ামাস দেহাং পৃথক চকাব |৪॥ 

কণীতি। কথিকাবং রৃক্ষমূ, আধুতৎ কম্পিতম্। নগাং পরতাৎ্॥৫। 

বিমুখীতি । কম্ষপত্রিভিবাণৈঃ | অভিছুদ্ধবে অভিদধাব ॥৬| 

তত ইতি । বিততং বিস্তৃতম্। পত্তিঃ পদাতিঃ ॥৭| 

কণ ইতি । অপায়াৎ সমরাঙ্গনাদপ।সরং, জবনৈর্বেগব্িং। অনীক সৈন্ম্॥৮। 

ক্রমে অভিমন্ত্যু ঈষৎ হাস্ত করতঃ ধনু আকধণ করিয়া একটা বাঁণছ4। 
কর্ণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিলেন; তখন তাহা ভূতলে পতিত হইল ॥81 

রাজা! বায়ুসঞ্চালিত কণিকারবুক্ষ যেমন পব্বত হইতে পতিত হথ, 

সেইরূপ ভাতা নিহত ও রথ হইতে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া কর্ণ দা? 

বাখিত হইলেন ॥৫॥ 

অভিমন্তা বাঁণদ্বার! ক্রমে কর্ণকেও পরাজ্মুখ করিয়া অন্যান্য মহাধনুদ্ধরগপ 

দিকে সত্বর ধাবিত হইলেন ॥৬॥ 
তাহার পর মহাতেজা ও মহারথ অভিমন্দযু ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী, তাশ্ব, রথ ৫ 

পদাতিযুক্ত সেই বিস্তৃত কৌরবসৈম্তকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তুলিলেন ॥৭ 
অভিমন্যু বুতর বাণদ্বার! পীড়ন করিতে লাগিলে, কর্ণ বেগবান্ অশ্বগের 

গুণে সত্বর সমরাঙ্গন হইতে অপস্থত হইলেন। তাহার পর কৌরবসৈন্য বিষ্চি্ 

হইতে লাগিল ॥৮1 
ূ (৫)-০বাতেনাপতিতং নগাৎ-..ব! বনি। ৮).ততোহনীকমভিগ্যত-..পি, সতত 

নীকমভিদ্রবৎং-নি। (৯) শলভৈরিব চাকাশং ধারাভিরিব পর্বত: ।.. শরৈশ্ছননম্.১নি । 
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তাঁবকানাস্ত যোধানাং বধ্যতীং নিশিতৈ? শরৈঃ | 

অন্যত্র সৈঙ্মবাদ্রীজন্ ! নম্ম কশ্চিদতিষ্ঠত ॥১০। 
সৌভদ্রস্ত ততঃ শঙ্কং প্রশ্মাপ্য পুরুষধতঃ। 
শীগ্রমভ্যপতৎ সেনাং ভারতীং ভরতর্মভ ! ॥১১। 

স কক্ষেহগ্নিরিবোৎস্থষ্ট। নির্দহংস্তরসা রিপুন্। 
মধ্যে ভারতসৈন্যানামার্জুনিঃ পধ্যবর্ভত ॥১২। 
রথনাগাশ্বমনুজা নর্দয়ন্ নিশিতৈঃ শরৈ? | 

স প্রবিশ্টাকরোভমিং কবন্ধগণসন্ুলাম্ ॥১৩| 

সৌভদ্রচাপপ্রভবৈনিকৃতাঃ পরমেধুভি | 

স্বানেবাভিমুখান্ দ্স্তঃ প্রাদ্রবন্ জীবিতাধিনঃ ॥৯৪| 

“লটভরিতি | শলভৈঃ পতঙ্গ ১ ধারাভির্মেঘবৃষ্টিজবৈঃ ॥৯। 

তাবকানামিতি। বধাতাং বধামানানাম্। অন্তর অন্ঃ, সৈদ্ধবাজ্দমদথাহ ॥১০। 

সৌভদ্র ইতি। প্রধাপ্য বাদঘিত্বা। ভাবতীং কৌরবীম্ ॥১১। 

দইতি। কক্ষে তখরাশো, উহ; অশিতঃ, তরসা বেগেন ॥১২। 

বধতি। নাগ। হস্তিনঃ। সঃ অভিমন্টাঃ। কবন্ধঃ শিরঃশূন্যদেহ; ॥১৩| 

মৌভদ্রেতি। সৌভিদ্রচাপ প্রভবৈর ভিমস্টাকাম্ম্বকনিগতৈঃ, নিকুত্তাশ্হিনাত ॥১৪। 

রাজ! পতঙ্গ ও জলধারার গ্ঠায় অভিমন্তুর বাণে আকাশ আবৃত হইলে, 

কিছুই দেখা! গেল না ॥৯॥ 

বাছা! আপনার পক্ষের যোদ্ধারা অভিমন্থার তীক্ষবাণে নিহত হইতে 

থাকিলে, এক জয়দ্রথভিন্ন অপর কেহই রণস্থুলে রহিল না ॥১০। 

5রশ্রেষ্ঠ! তাহার পর পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু শঙ্ঘধ্বণি করিয়! স্বর 

বৌন্বসৈন্তের উপরে আপতিত হইলেন ॥১১। 

»ণরাশিতে প্রদত্ত অগ্নির ম্যায় অভিমন্থ্য বেগে শক্রগণকে দগ্ধ করিতে 

থাকিয়। কৌরবসৈশ্তমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১১॥ 

ক্রমে তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া নিশিত শরসমৃহদ্বারা হস্তী, অশ্ব, রথী 

« পদাতিদিগকে গীড়ন করিতে থাকিয়া! সমরভূমিকে কবন্ধগণে ব্যাপ্ত করিয়া 

কেলিলেন ॥১৩। 

অভিমন্থ্যর কাম্ম্কনি্গত উত্তম বাণসমূহ যাইয়া ছেদন করিতে লাগিলে, 

বিপক্ষের আপন পক্ষের লোকদিগকেই আঘাত করতঃ জীবনরক্ষার্থী হইয়। 

পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৪॥ 

(১১.-প্রস্াযনি। 
০ ০ সলিল 
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তে ঘোরা রৌদ্রকন্ীণো। বিপাঠ। বহবঃ শিতাঁঃ। 

নিদ্বন্তো রথনাগাশ্বান্ জগ্ম,রাশু ব্ুন্ধরীম্ ॥১৫। 

সায়ুধাঃ সাঙুলিত্রাণাঃ সগদাঃ সাঙ্গদা রণে। 

দৃশ্যান্তে বাহবশ্ছিন্না হেমাভরণভূধিতাঃ ॥১৬॥ 

শরাশ্চাপানি খড়গাশ্চ শরীরাণি শিরাংসি চ। 

সকুণগুলানি অর্ীণি ভূমাবাসন্ সহস্রশঃ ॥১৭॥ 

সোপস্বরৈরধিষ্ঠানৈরীশাদগুকবন্ধুরৈঃ। 

অক্ষৈবিমথিতৈশ্চকৈর্ববহুধা পতিতৈর্ভ' গৈঃ ॥১। 

শক্তিচাপাঁসিভিশ্চৈৰ পতিতৈশ্চ মহাধ্বজৈঃ। 

চন্দচাপশরৈশ্চৈব ব্যবকীর্ণেঃ সমন্ততঃ ॥১৯। 

নিহতৈঃ ক্ষত্রিযৈর শর্বারণৈশ্চ বিশাংপতে !। 
অগম্যবূপা পৃথিবী ক্ষণেনাসীৎ স্ত্দীরুণা ॥২০॥ (বিশেষকন্। 

তইতি। বিপাঠ। বাঁণবিশেমাঃ। জগঃ প্রবিবিস্তট বন্থন্ধরাং রণভূমিম্ 1৯৫। 

সামুধা ইতি। অর্দুলিত্র/গৈশ্ম্মনিশ্মিতৈঙ্গুলিত্রেঃ সহেতি তে ॥১৬। 

শর| ইতি। অজে। মাল| এধাং সন্তীতি শ্বর্থীণি। মত্র্থীয়ে। বিণ, ॥১৭| 

সোপেতি। উপস্করাদীনি রথান্দানি প্রাগ্বিবৃতানি। সগ্তণনি গু ণভেদাচ্চাপশ্য দি, 

বাবকীর্ণোৰক্ষিপ্তৈঃ ৷ বারগৈহঞ্কিভিঃ। অগমারপা ব্যাপ্তত্বা, পৃথিবী মমরভূমিঃ ॥১৮--২৭। 

অভিমন্থ্যনিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্করমত্তি ও ভয়ঙ্করকাধ্যকারী বহুতর সুধার বিগা? 

(বাঁণবিশেষ) হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনাশ করতঃ সন্বর সমরভূমিতে প্রবেশ করিতে 

লাগিল ॥১৫॥ 

অন্তর, অদ্গুলিত্র, গদ। ও অঙ্গদযুক্ত এবং অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কঢরে অলঙ্কৃত ছিঃ 

বাহু সকল দেখা যাইতে থাকিল ॥১৬৷ 

সহস্র সহস্র বাঁণ, ধনু, তরবারি, শরীর এবং কুগ্ুল ও মালাযুক্ত মস্ত? 

ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥১৭॥ 

নরনাথ! নিপতিত উপকরণ, আধারকার্ঠ, স্তম্তদণ্ড, ভগ্ন চক্রের কাচ, 

চক্র, বহুতর তিধ্যক্ দারু (তেরচ। কাঠ), শক্তি, গুণযুক্ত ধনু, তরবারি, বিশাল, 

ধ্বজ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চম্ম (ঢাল), গুণশৃন্ত ধন্থু ও বাণ এবং নিহত ক্ষগ্রির, 

অশ্ব ও হস্তিদ্বারা সমরভূমি ক্ষণকালমধ্যে অগম্য ও অতিভয়ঙ্কর হইয়। 

পড়িল ॥১৮-২০।॥ 
সটান পিপি কি স্পা শি পপ ও শীপিশীিতি 

(২০).''অগম্যকল্লা পৃথিবী-..পি | 



পর্ববণি সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩২৯ 

বধ্যতাং রাজপুত্রাণাং ক্রন্দতাঁমিতরেতরম্। 
প্রাছুরাসীন্মহাশিবদো ভীরণাং ভয়বর্ধনঃ ॥২১। 
সশব্দো ভরতশ্রেষ্ঠ ! দিশঃ সর্ব! ব্যনাদয়ৎ। 
সৌভদ্রশ্চাদ্রবৎ সেনাং স্বন্ নরাশ্বরথদ্বিপান্ ॥২২॥ 
কক্ষমগ্নিরিবোৎস্থষ্টো নির্দহংস্তরসা রিপুন্। 
মধ্যে ভারতসৈন্যানা মার্জনিঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥২৩| 
বিচরন্তং দিশঃ সর্ববাঃ প্রদিশশ্চাপি ভরত ! | 

তং তদ। নানুপশ্য।মঃ সৈন্যেন রজসারৃতম্ ॥২৪। 

আদদানং গজাখানাং নৃণাঞ্চায়ুংষি ভারত !। 
্ষণেন ভূয়ঃ পশ্যা মঃ সূষ্যং মধ্যন্দিনে যথা । 
অভিমন্যুং মহারাজ! প্রতপন্তং দ্বিষদ্গণান্ ॥২৫॥ 

বরধাতামিতি। বধ/তাম্ অঠিমন্যুন। ববামানানাম্, ক্রন্দতাঁমাহরযতাম্ ॥২১। 

সইতি। অদ্রবং অভাপাব২, সেনাং কৌরবীরাম্ দ্রন্ বিনাশয়ন্ ॥২২। 
বঙ্ষমিতি। কক্ষং ভশরাশিম্। তরম! বেগেন। আজ্দ্রনিরভিমন্াঃ ॥২৩| 

বিচরন্থমিতি। প্রদিশে| বিদিশঃ | সৈন্বেন সৈন্যোন্তোলিতেন ॥২৪| 

বধ্যমন রাজপুত্রগণ পরস্পর আহ্বান করিতে থাকিলে, ভীরুজনের ভয়- 
বদ্ধক মহাশব্দ হইতে থাকিল ॥২১॥ 

ভরতশ্রেক্ঠ! সেই শব্দ সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিল এবং অভিমন্ত্যুও 
পদ[তি, অশ্ব, রথ ও হস্তিগণকে বিনাশ করিতে করিতে বিপক্ষসৈম্তের দিকে 
পাটিত হইলেন ॥২২। 

প্রদত্ত অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ অভিমন্ত্য বেগে শক্রগণকে 
দগ্ধ করিতে লাগিলেন; সেই অবস্থায় তাহাকে কৌরবসৈন্যমধ্যে দেখা 
গেল ॥২৩। 

ভরতনন্দন ! অভিমন্থ্যু তখন সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ বিচরণ করিতেছিলেন । 
তথাপি সৈশম্ভগণের ধুলিজালে আবৃত থাকায় তাহাকে আমরা দেখিতেছিলাম 
না ॥২৪। 

ভরতনন্দন মহারাজ! ক্ষণকালমধ্যে আবার আমর! দেখিলাম-অভিমন্তয 

হস্তী, অশ্ব ও মন্ুষ্গণের আয়ু হরণ করিতেছেন এবং মধ্যাহ্কালের সৃষ্যের 
হ্যায় শত্রগণকে সন্ভপ্ত করিতেছেন ॥২৫॥ 

(২২)-""বরাশ্বরথদিপান্--নি | (২৪)...সৈপ্তে চ রজসা বৃতে__নি। 

৪২ 



৩৩৩ মহাভারতে দফ্রোণ-_ 

স বাসবসম? সংখ্যে বাসবস্তা আজীত্জঃ | 

অভিমন্ার্মহারাজ ! সৈম্যমধ্যে ব্যরোচত ॥২৬| 

ইতি জীমহ।ভারতে শতপাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বনি 
অভিমনুযুবধে অভিমনুযুপরীক্রমে সপ্ত্রিংশোহধ্যায়। ॥5॥ * 

০৮৩ 
০০০ 

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ | 
0৩১6 
এর উনি 

ধুতরাষ্্র উবাচ। 

বালমত্যন্তস্থখিনং স্ববাঁহুবলদ্রপিতষ্ । 

যুদ্ধে সকুশলং বীরং কুলপুত্রং তন্ুত্যুজম্ ॥১॥ 

গাহমানমনীকানি সদশ্বৈশ্চ ভরিহায়নৈহ | 
অপি যৌধিষ্ঠিরাৎ সৈন্য।ৎ কশ্চিদন্বপতদ্বলী ॥২॥ (বুগমকস্) 

আদদানমিতি। আঁদদান* সংহবন্থগিতার্থ;। ষটপদেহ্ন প্রোক ॥২৫॥ 

সইতি। বাসবসম ইন্দতুলাঃ, বাসবশ্ত ইন্দন্ত আম্মজোহজ্জুনস্তদাত্বজ: |২৬| 
ইতি মহামহেপাব্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্ীহবিদাসসিদ্ধান্তব!গীশ উট্ট।চাধ্যবিরচিতাঁধাং মহাভারত 

টাকারা" ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপবণি অভিমনাবধে সপ্তত্রিৎশোহপ্যায়ঃ ॥০1 

২) 

বালমিতি। কুলপুত্রত সদ্বখজী তম্ তন্ত্যজং দেহত্যাগায়োগ্যতম্। অপিঃ পরশে ॥১--২) 

মহারাজ! ক্রমে ইন্দ্রের পুত্রের পুত্র অভিমন্ত্য রণস্থলে বিপক্ষসৈন্যের মধো 

ইন্দ্রের ন্যায় শৌভ। পাইতে লাগিলেন? ॥২৬॥ 
পাশা 9 22 9 শশা 

ধৃতরাপ্ট্র বলিলেন_“সপ্তয়! বালক, অত্যন্তন্রখী, আপন বাহুবলে দিত, 

যুদ্ধে বিশেবনিপুণ, বীর, সদ্বশজাত ও দেহত্য।গে উদ্যত অভিমন্ত্যু যখন ত্রিবধ- 

বয়স্ক উত্তম অশ্বগণের গুণে কৌরবসৈম্ত আলোড়ন করিতেছিল, তখন যুধিষ্ঠিরের 
সৈম্যমধ্য হইতে কোন বলবান্ যোদ্ধা তাহার অন্থুদরণ করিয়াছিলেন 
কি? ॥১--২॥ 

*. “'"চত্বারিংশোহ্ধ্যায়। ব» £একচন্বারিংশোহধ্যায়ত বারানি। (১) যুদ্ধে 
কুশলম্.".পি বা»."'যুদ্ধেষকুশলম্."নি। 



গর্ববণি অক্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৩১ 

সঞ্জয় উবাচ। 
যুধি্ঠিরে। ভীমসেনঃ শিখন্তী সাত্যকিবধ্ে। 
ধৃষ্টদ্যুন্ো বিরাটশ্চ দভ্রুপদশ্চ সকেকয? ॥৩| 
ধৃষ্টকেতুশ্চ সংরন্ধো মৎস্যাশ্চান্বপতন্ রণে। 

তেনৈব তু পথ যান্তঃ পিতরো মাতুলৈঃ সহ ॥৪॥ 
অভ্যদ্রবন্ পরীপ্দান্তে। বুঢ়ানীকাঁ? প্রহারিণঃ | 
তান্ দৃষ্ট দ্রবতঃ শুরীংস্ত্রদীয়া বিমুখাভবন্ ॥৫॥ ((বশেধকঘ্) 

ততস্ত দ্বিমুখং দুৰ্ট। তব সুনোর্মহদ্লমূ্। 
জামাত। তব তেজন্বী তিস্তম্তযিযুরাদ্রবৎ ॥৬॥ 

সৈন্ধবস্ত মহারাজ ! পুত্রো রাজ। জয় দ্রথঃ | 
স পুত্রগৃদ্ধিনঃ পার্থান্ সহসৈন্যানবরয়ৎ ॥৭॥ 

যুদীতি। যমৌ নকুলসহদেবৌ। সংরদ্ধ উৎসাহী । তেনৈব অহিথভানা কলভেনৈব। 

পেরে যুি্টিাদয়ঃ, মাতুলৈঃ শিখগ্তিপ্রত্বতিভিঃ। অভাদ্বন অভাপাবন, পরীগ্া্থঃ এভি- 

১* প্রাপ্ত, মিচ্ছন্থঃ। বুঢানীকাঃ অজ্জীকুতসৈন্তাঃ | বিসুখাভবনিতি বিসগিলোপেহপি 

»নদিরার্মঃ ॥৩৫| 

তত ইতি। জামাত| জরদ্রখঃ | তিস্তরিধুঃ স্তস্তরিতুং বাবদিতুগিচ্ঃ 09 
সৈন্ববস্তেতি। সিন্ধুরাজশ্ বুদন্ত্রস্য । পুত্রগৃদ্ধিনঃ পুত্রবসনান ॥9। 

সঞ্জয় বলিলেন--“মহ।রাজ ! যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, শিখ গ্ী, 

সাতাকি, ধুষ্টছায়, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়গণ, উৎসাহী ধুষ্টকেড এব, মংস্াদেশীয় 
্বন্ঠান্য যোদ্ধারা অভিমন্যুর অনুসরণ করিয়।ছিলেন। শিখণ্ডিগ্রভৃতি মাতল 

গণের সহিত যুধিষিরদি পিতৃগণ ও অন্যান্ত যোদ্ধারা অভিমন্তার নিকটে 
বাইবার ইচ্ছায় সৈম্ত সজ্জিত করিয়া প্রহারার্থী হইয়। এভিমন্ত্যকৃত পথেই 
যাইতে থাকিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। সেই বীরগণকে দ্রুত আমিতে 
দখিযা আপনার পক্ষের যোদ্ধারা বিমুখ হইলেন ॥৩--৫। 

তখন আঁপনার পুত্রের বিশাল সৈন্যকে বিমুখ দেখিয়া আপনর তেজস্বা 
গজানাত| জয়দ্রথ তাহাদিগকে বারণ করিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলেন ॥৬| 

মহারাজ! সিন্ধুরাজের পুত্র রাজা জয়দ্রথ ক্রমে সেম্গণের সভিত পূত্র- 

বৎমল পাগুবগণকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥ 

। ৩) জি (৪)...মাংস্তাশ্চা্পতন্ রথেনি, মংন্তাম্চাভযপতন্ রণেবা ব। 
বিমুখমূ. 'পি,".স"নতসুয়িযুরাদ্রবং__ব| নি, ঝিষ্স্তরিসুবাদ্রবংব। 



৩৩২ মহাভারতে দ্রোণ__ 

উগ্রধন্বা মহেষাসে! দিব্যমস্ত্রমুদীরয়ন্। 

বার্ধক্ষত্রিরপাসেধৎ প্রবগাদিব কুপ্তারঃ ॥৮॥ 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
অতিভারমহং মন্যে সৈদ্ধবে সঞ্ভয়াহিতম্ । 
যদেকঃ পাগুবান্ প্রুদ্ধান্ পুত্রপ্রেপ্দনবারয়ৎ ॥৯ 

অত্যন্ভুতমহং মন্যে বলং শৌর্য্যঞ্চ সৈম্ধাবে। 
তন্ত প্রব্রহি মে বীর্যযং কন্ম চাগ্রযং মহাতিনঃ ॥১০॥ 

কিং জণ্তং হুতমিষ্টং বা! কিং স্ুতগুমথো তপঃ। 

সিন্ধুবাজেন যেনৈকঃ ত্রুদ্ধান্ পার্থানবা রয় ॥১১। 
সঞ্জয় উবাচ। 

দ্রোপদীহরণে যত্তস্ভীমসেনেন নিজিতঃ | 
মানাৎ স তগুবান্ রাজা বরাথা স্মহততপঃ ॥১২। 

উগ্রেতি। বা্ধক্ষত্রিঃ বৃদ্ধক্ষত্রপুত্রে। জয়দ্রথঃ, উপাসেধহ পাওুবাদীন্ স্টবারঘুৎ। গ্রবণাং 

ক্রমনিয়দেশাত, “প্রবণৎ ক্রমনিয়োধ্যাং প্রহ্ব না তু চতুষ্পথে" ইতামরঃ ॥৮| 

অতীতি। সৈম্ধবে জয়দ্রথে, আহিতং সেনাপতিন। ছুয্যোধনেন বা স্থাপিভম্ ॥৯। 

অতীতি। বল শক্তিম্ শোধামুৎসাহম্। বাধ্যং শিক্ষাদাঙ্গ্যম্। অগ্রযং প্রধানম্॥১০। 
কিমিতি। ইচ্টং যজ্ঞঃ কতঃ, সৃতপ্ৎ সুষ্ঠ কৃতম্। মেন হেতুন। ॥১১। 

দ্রোপদীতি। তপ্তবান্ কতবান্, রাজ। জযদ্রথঃ ॥১২॥ | 

হস্তী যেমন ক্রমনিয়স্থান হইতে শক্রকে নিবারণ করে, সেইরূপ ভীষণপ্। 

ও মহাধনুর্ধর জয়দ্রথ অলৌকিক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া পাণ্ুব- 
পক্ষকে নিবারণ করিতে লাগিলেন? ॥৮॥ 

ধৃতরাষ্র বলিলেন_-“সপ্তয়! আমি মনে করি-জয়দ্রথের উপরে গুরুতব 

ভার ন্যস্ত কর! হইয়াছিল। যেহেতু তিনি একাকী-_ পুত্রের নিকট গমনাথী 
ও ক্রুদ্ধ পাণ্ডবপক্ষকে বারণ করিতেছিলেন ॥৯॥ 

আমি আরও মনে করি-_জরদ্রথের শক্তি ও উৎসাহ অত্যন্ত অদ্ভ,তই বটে। 

সে যাহা হউক, সেই মহাস্বার শক্তি ও প্রধান কার্্যগুলি তুমি আমার নিকট 
বল ॥১০।॥ 

জয়দ্রথ কি জপ, কি হোম, কি যজ্ঞ, অথবা কোন্ তপস্তা। করিয়াছিলেন, 

যাহার বলে তিনি একাকী ক্রুদ্ধ পাগুবগণকে বারণ করিতে লাগিলেন? ॥১১। 
সপ্তয় বলিলেন--দ্রৌপদীহরণের সময়ে ভীম সেই যে জয়দ্রথকে জয় 
(৮)..-বার্দক্ষেত্রি:-".পি ব। (১৯)-*কিং দত্তং হুতমিষ্টং বা সুৃতপ্তমথবা তপঃ...পি ব। 

তপতি 



ূর্ববণি অধত্রিংশোহধ্যায়ঃ। ৩৩৩ 

ইক্জিয়াণীন্দরিয়ার্থেভ্যঃ প্রিয়েভ্যঃ মন্লিবর্ত্য সঃ। 
ক্ষুংপিপানাতপসহঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥১৩। 
দেবমারাধয়ৎ সর্ববং গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্। 
ভক্তানুকম্পা ভগবাংস্তস্ত চক্রে ততো দয়।ম্ ॥১৪। (যুখকম্) 
্বপ্নান্তেৎপ্যথ চৈবাহ হরঃ দিন্ধুপতেঃ স্থৃতমৃ। 
বরং বৃণীষ্ব প্রীতোহন্মি জয়দ্রথ ! কিমিচ্ছসি ॥১৫। 
এবমুক্তস্ত সর্ষ্বেণ সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ। 
উবাচ প্রণতো রুদ্রং প্রাঞ্জলিনিয়তাত্মবান্ ॥১৬॥ 
পাঁগুবেয়ানহং সংখ্যে ভীমবীর্ধ্যপরাক্রম।ন্। 

বারয়েয়ং রথেনৈক? সমস্তানিতি ভারত ! ॥১৭॥ 
এবমুক্তস্ত দেবেশে। জয়দ্রথমথাব্রবীৎ। 

দানি তে বরং সৌম্য! বিন। পার্থং ধনগ্তীয়ন্ ॥১৮। 

ইত্জিধাণীতি। ইন্দ্িয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিবিষয়েভাঃ | ধমশিতিনাডীভিঃ মন্থতো] ব্যাগুদেভঃ। 

»ব' শিবম্। গৃখন্ স্ববন্, ব্রহ্ম পরমান্মন্বরূপমূ। সনাতন নিত্যম। ভগখান্ শিব: 0১৩--১৪। 

পরপ্পেতি। ন্বপ্বপ্ত অস্থে মধ্যে, হরঃ ম শিব । মত, জয়্রথম্ ॥১৫। 

এবমিতি। সর্বেণ শিবেন। শি্তান্বান্ সংঘতচিন্তঃ॥১৬। 

পাণুবেয়ানিতি। সংখ্যে যুদ্ধে। ইতি বরং প্রাথধ ইতি শেষ; ॥১৭| 

করিয়াছিলেন, জেই অভিমানে জয়দ্রথ বরগ্রাথী হইর| গুরুতর তপস্তা করিয়া 

হলেন ॥১২। 
তিনি প্রিয় শব্ঘএভূতি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গুলিকে নিবু রাখিয়। কুধা, 

পিপাসা ও আতপ সহ্য করায় কূশ ও নাড়ীব্যাপ্তদেহ হইয়। সর্বদা সনাতন 
ব্রহ্ম রূপে স্তব করিতে থাকিয়। মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন । তাহাতে 

5ক্তানুকম্পী ভগবান্ মহাদেব তাহার উপরে দয়! করিয়াছিলেন ॥১৩--১৪। 

একদিন মহাদেব আসিয়া স্বপ্নের মধ্যে জয়থকে বলিয়াছিলেন--জয়দ্রথ ! 

আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর, তুমি কি ইচ্ছা কর-- (বল)? ॥১৫। 

মহাদেব এইরূপ বলিলে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অবনত, কৃতার্জলি ও সংযত চিন্ত 

হইয়া মহাদেবকে বলিলেন- ॥১৬| 

(অর্থাং) ভরতনন্দন! তিনি এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, “আমি রথে 
এারোহণ করিয়া একাকী যুদ্ধে তয়ঙ্করশক্তি-বিক্রমশালী সমস্ত গাণ্ডবকে যেন 

বারণ করিতে পারি? ॥১৭॥ 



৩৩৪ মহাভারতে 

বারষিঘ্তসি সংগ্রামে চতুরঃ পাঙুনন্দনান্। 
এবমস্ত্িতি দেবেশমুভযাবুধ্যত পাঁখিবঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্) 
ম তেন বরদানেন দ্রিব্যেনা স্ত্বলেন চ। 

এক? সংবারয়ামাস পাগুবানামনীকিনীম্ ॥২০॥ 

তম্ জ্যাতলঘোষেণ ক্ষত্রিয়ান্ ভয়মাবিশৎ। 

পরাস্ত তব সৈন্বাস্ত হর্ষঃ পরমকোহভবৎ ॥২১॥ 
দৃষ্ট।া তু ক্ষত্রিয় ভারং সৈদ্ধবে সর্ববমাহিতম্। 
উৎক্রুশ্ঠাভ্যদ্রবন্ রাজন! যেন যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥২২। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্যাঁং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌণপর্বণি 
অভিমন্তযুবধে জয়দ্রথপরাদ্রমে অইত্রিংশোহ্ধ্যায়? ॥০॥ *% 
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এবমিতি। হে সৌম্য! ভক্তরা স্ন্দরন্বভাঁব! | চত্ুরঃ চতুঃসণখ্যকান্। অর্ধদাছ 
নিদ্রাতো জাগরিতবান্, পাখিবে। জয়দ্রথঃ ॥১৮--১৯॥ 

সইতি। সজয়দথঃ। সংবারয়ামাম অভিমন্াযুদ্ধকালে ॥২০। 
তন্তেতি। জ্য। ধন গুণ; তলং হস্তাবাপশ্চ ওয়োর্োযেণ। পরান্ বিপক্ষান্ ॥২১। 
ৃষ্টেতি। ত্রিয়াঃ কৌরবীয়াঃ, সৈন্ধবে জয়্থে। উন্তুশ্ঠ উচ্চৈরাহয় ॥২২। 

ইতি মভামহোপাধ্যায-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবির চিতায়াং মহা ভাব 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীমাখ্যায়াং দ্োণপর্ববণি অভিমন্তাবধে অষ্টতরিংশোহদ্যাঘঃ ॥০1 

জয়দ্রথ এইরূপ বলিলে, মহাদেব তাহাকে বলিলেন--সৌম্য ! আখি 

তোম।কে বর দিতেছি _-ভুমি ঘুদ্ধে পৃথানন্দন অজ্ঞুন ব্যতীত অপর চারি ডন 

পাগুবকেই বারণ করিতে পারিবে । এইরূপই হউক? এই কথা মহাদেবকে 

বলিয়া জয়দ্রথ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন ॥১৮-_১৯॥ 
জয়দ্রথ মহাদেবের সেই বরের প্রভাবে এবং অলৌকিক অস্ত্রের বলে 

একাকীই সে দিন পাগুবসৈন্য বারণ করিতে পারিয়াছিলেন ॥২০॥ 

মহারাজ! সুতরাং জয়দ্রথের ধনুষ্টঙ্কারে ও তলশব্দে বিপক্ষ সৈম্যগণেৰ 

ভয় উপস্থিত হইল এবং আপনার সৈন্যগণের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল ॥২১। 
রাজা! আপনার পক্ষের ক্ষত্রিয়ের৷ জয়দ্রথের উপরে সমস্ত ভার অগিহ 

হইয়াছে দেখিয়া উচ্চস্বরে আহ্বান করিয়।--যে দিকে ঘুধিষ্টিরের সৈন্য ডিল, 
সেই দিকে ধাবিত হইলেন? ॥২১॥ 

--- ঈবীকি-টী 

রঃ একচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ব. “...দ্বিত্বারিংশোহধ্যায় বা রা নি। 



উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ 
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সপ্ভয় উবাচ। 

যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র ! সিম্ধুরীজস্ত বিক্রমম্ | 
শৃণু তৎ সর্ধবমাখ্যান্তে যথা পাঁগুনযোধয়ৎ ॥১ 
তমূহুঃ সারথের্বশ্যাঃ সৈন্ধবাঃ সাধুবাহিন?। 
বিকুর্ববাঁণ। বৃহত্তোহশ্বাঃ শ্ববনোপমরংহস? ॥৭ 
গন্ধর্বনগরাকাঁরং বিধিবৎ কঙ্গিত: রথম্। 

তস্যাভ্যশোভয়ৎ কেতুর্বারাহো রাজতো মহান্ ॥৩| 

শ্বেতচ্ছত্রপতাকাতিশ্চামরব্যজনেন চ। 

স বভৌ রাঁজলিঙ্গৈস্তৈস্তারাপতিরিবান্বরে ॥8| 
মুক্তীবজ্মণিম্বৈর্ভষিতং তদয়ন্ময়ম্। 
বরূথং বিবভৌ তন্য জ্যোতিভিঃ খমিবারৃতথ্ ॥৫॥ 

ঘ্দিতি। পৃচ্ছসি, "ত্য প্রক্রহি মে বীধ্যম্” ইত্যাদিনা পূর্ববোক্তেনেতাশয়ং ॥১। 

তমিতি। উঃ উবন্তঃ | সৈন্ষবাঃ সি্ধুদেশীয়াঃ -সাধু সুষ্ঠ বতন্থীতি তে। বিকুবাণা 

পিপিপাং গতিৎ কুর্ববন্থঃ। শ্বনোপমরংহসে। বায়ুতুলাবেগাঃ ॥২। 

গন্দর্কেতি। কল্লিতং সজ্জিতম্। বারাহে| বরাইচিন্ছিত:, বাজতে। বৌপাময়ঃ ॥৬| 

খেতেতি। বাজ্ঞাং লি্গৈশ্চিহৈত তৈ: স্বেতচ্ছন্রাদিঙ্িি তারাপতি*ন্্রঃ (9 

সঞ্জয় বলিলেন__“রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি যে সিম্ধরাজ জয়দ্রথের বিক্রমের 
ন্থয় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি যেভাবে পাগুবদের সহিত 

যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সে সমস্তই আমি বলিব, আপনি শ্রবণ করুন ॥১॥ 

সারথির বশীভূত, সিন্ধুদেশীয়, সুষ্ঠভাবে বহনকারী ও বায়ুর ভুল্য বেগবান্ 
পিশ[ল চারিটা অশ্ব নানাবিধ গতি অবলম্বন করিয়া সিস্কুরাজকে বহন করিতে 
লাগিল ॥২। 

বরাহমুত্তিচিহিত, রজতময় ও বিশাল একটা! ধ্বজ তাহার গন্ধবর্বনগরাকার 
« যথাবিধানে সজ্জিত রথখানার শোভ1 জন্মাইতে থাকিল ॥৩॥ 

চন্্র যেমন আকাশে শোভ। পান, সেইরূপ জয়দ্রথও সেই রথে রাজচিছ- 
দৰাপ শ্েতচ্ছত্র, পতাকা ও চামরান্দোলনদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন।। 

(২) তমূহর্বাজিনো বহাঃ...বানি। 



৩৩৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপং কিরনিবুগণান্ বহুন্। 

তৎ খণ্ড পুরয়াঁমাস যদাজ্জনিরদারয়ৎ ॥৬॥ 

স সাত্যকিং ত্রিভির্বাণৈরষ্টভিশ্চ বৃকোদরমূ। 
ধটছ্যুন্ষং তথা ষষ্ট্য। বিরাটং দশভিঃ শরৈ? ॥৭॥ 
দ্রুপদং পঞ্চভিস্তীক্ষেঃ সপ্তভিশ্চ শিখণ্ডিনম্। 

কেকয়ান্ পঞ্চবিংশত্যা দ্রৌপদেয়া 'স্ত্িভিস্ত্রিভিঃ ॥৮। 
যুধিষ্ঠিরন্ত সপ্তত্যা ততঃ শেষানপানুদ। 
ইযুজালেন মহতা তদডূতমিবাভবৎ ॥৯॥ (বিশেষকম্) 

অথাস্য শিতগীতেন ভন্লেনাদিশ্য কান্মুকম্। 
চিচ্ছেদ প্রহসন্ রাজা ধর্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥১০॥ 

অন্ষে/নিমেষমাত্রেণ সোহন্যদাদায় কাম্মুকম্। 

বিব্যাধ দশভিঃ পার্ঘং তাংশ্চৈবান্যা ংস্ত্িভিস্ত্রিভিঃ ॥১১। 

মুক্তেতি। বজ্্রৎ ভীরকমূ। অনশ্মনং লৌহখনম্। বজণনাবর্খন্ | জ্যোতিভিত্নঙ্ষনৈ: 14) 

সইতি। খণ্ড চঞ্বুহগ্য শুন্াদেশম্। আঙ্টুনির(তিমলাঃ, অদারয়ৎ বিদাষ্যাকবোহং।% 

সইতি। স জয়দ্রখ'। দৌপদেয়ান দৌপদ্যাঃ পুত্রান্। অপান্চদদতাডুয়ৎ ॥৭--৯| 
অথেতি। শিতঃ শিপায়াং ঘমণেন স্ধারীরুতঃ পাঙঃ প্রাক্পীতরক্তশ্চ তেন ॥১০॥ 

অক্ষোৰিতি। অক্ষোশ্তক্ষযোঃ।  দশভিঃ এবৈঃ, পার্থং ুধিষ্টিরম্ ॥১১। 

নক্ষত্রাবত আকাশ যেমন প্রকাশ পায়, সেইরূপ মণি, মুক্তা, স্বর্ণ € 

হীরকমণ্তিত তাহার লৌহময় রথাবরণ প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥৫। 
এই অবস্থায় জয়দ্রথ বিশাল ধন্নু বিস্কারিত করিয়া বহুতর বাণজাল 

নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া__পুর্ধ্বে অভিমন্যু বিদারণপুরর্বক চক্রবাহের যে স্থান 
শূন্য করিয়াছিলেন, সেই স্থান পূরণ করিলেন ॥৬| 

ক্রমে জয়দ্রথ তিন বাণে সাতাকিকে, আট বাণে ভীমকে, ষাট বাণে 

ৃষ্টছাম়কে, দশ বাণে বিরাটকে, পাঁচ বাণে দ্রপদকে, সাত বাণে শিখণ্তীকে, 
পঁচিশ বাণে কেকয়দিগকে, তিন তিন বাণে জ্রৌপদীর পুত্রগণকে, সত্তর বাণে 
যুধিষ্টিরকে এবং তৎপরে বিশাল বাণজালে অবশিষ্ট সকলকে তাড়ন করিলেন। 
তাহা যেন অদ্ভূত বলিয়া বোধ হইল ॥৭--৯॥ 

তাহার পর প্রতাপশালী রাজ যুধিষ্ির হাস্য করতঃ (এই তোমার ধনু 

ছেদন করিলাম) এই কথ। বলিয়। স্থুধার ও রক্তপায়ী একটা ভল্লদ্বারা জয়দ্রথের 

ও ছেদন করিয়! ফেলিলেন ॥১০। 



পর্বরণি উনচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ৩৩৭ 

তস্থয তল্লাঘবং জ্ঞাত্বা ভীমে৷ তল্লৈস্ত্রিভিঃ পুনঃ 

ধনুধ্ব'জঞ্চ চ্ছত্রঞ্চ ক্ষিতৌ ক্ষিপ্রমপাতয়ৎ ॥১২॥ 
সৌঁহন্যাাদায় বলবান্ সজ্যং কৃত্ব। চ কান্মুকম্। 
ভীমস্তাপাতয়ৎ কেতুং ধনুরশ্বাংশ্চ মারিষ ! ॥১৩॥ 

স হতাশবাদবপ্ল,ত্য ছিননধন্বা রখো তমা । 

সাত্যকেরা প্লুতো যানং গির্য্যগ্রমিব কেশবী ॥১৪॥ 

ততস্ত্রদীয়াঃ সংহৃষ্টাঃ সাধু সাধ্বিতি বাঁদিনঃ | 
সিন্ধুরাজন্ত তৎ কন্ম প্রেক্ষ্যা শ্রদ্ধেযমন্ূতম্ ॥১৫। 
সংক্রদ্ধান্ পাগুবানেকো যন্দধারা স্ত্রতেজসা | 
তন্তস্ত কন্ম ভূতানি সর্বাণ্যেবাভ্যপুজয়ন্ ॥১৬ 

ছে গুল 
তশ্যেতি। লাখবং শরক্ষেপে শীদ্বতাম্। অপাভয়ৎ ছিত্তেতি শেঘঃ ॥১২। 

»ইতি। সজয়দ্রথঃ। সজাং সগ্তণম্॥১৩| 

মইতি। সভীমঃ। আপ্লুত উত্পুত্যারাঃ, যানহং রথম্ ॥১৪। 

তত ইতি। ইতি বাদিন আসন্। অশ্রদ্ধেয়ং রমনার বিশ্ব শ্াম্ ॥১৫। 

তখন জয়দ্রথ চোখের নিমেষমধো অন্য একখান। ধনু লয় দরশট। বাণে 

যুধ্ষিরকে এবং তিন তিনট। বণে তাহাদের অন্য সকলকে বিদ্ধ করিলেন ॥১১। 

জয়দ্রথের সেই লঘ্ৃহস্ততা দেখিয়া! ভীমসেন পুনরায় তিনটা! ভর্দ্বারা 
চয়দ্রথের ধন্ু, ধবজ ও ছত্র ছেদন করিয়া সত্বর ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥১১।॥ 

মাননীয় রাজ! ! তখন জয়দ্রথ অন্য ধনু রে । এবং তাহাতে গুণারোপণ 

ক৭-' ভীমের ধ্বজ, ধনু ও অশ্বগণকে নিপাত করিলেন ॥১৩॥ 

অশ্বগণ নিহত ও ধনু ছিন্ন হইলে, ভীমসেন নিজের উত্তম রথ হইতে 

লাকাইয়। পড়িয়া--সিংহ যেমন পব্বতাগ্রে লাফাইয়া উঠে, সেইরূপ যাইয়। 

স1আকির রথে লাফাইয়া উঠিলেন ॥১৪॥ 

মহারাজ! তাহার পর আপনার পক্ষের যোদ্ধার৷ জয়দ্রথের সেই অবিশবস্থয 

অন্ত কার্ধা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয| “সাধু সাধু, এইরূপ বলিতে 
লাগিলেন ॥১৫। 

এবং জয়দ্রথ অস্ত্রের বলে যে হেতু একাকী ক্রুদ্ধ পাণুবপক্ষকে বারণ করিতে 
থ[কিলেন, সেই হেতু তত্রত্য সমস্ত লোক তাহার কার্য্ের গ্রশংসা করিতে 

পাগিল ॥১৬॥ 
শলাশিশিসপি্পিপপীশ পিসি শান শশা 

২)...ভীমো ভ্গৈসথিিস্্িভিং:. “বানি। 

8৪৩ 



৩৩৮ মহাভারতে 

সৌভদ্রেণ হতৈঃ পুর্ববং সোত্তরা যুধিভিদ্বিপেঃ 
পাগুনাং দশিতঃ পদ্থাঃ সৈন্ধবেন নিবারিতঃ ॥১৭॥ 

যতমানাস্ত তে বীর। মৎস্পাঞ্চালকেকয়াঃ | 

পাণুবাশ্চান্বপদ্যন্ত গ্ররতিশেকুর্ন সৈন্ধবমূ ॥১১। 

ঘে। যো হি যততে ভেম্ত,ং দ্রোণানীকং তবাহিতঃ। 

তং তমেব বরং প্রাপ্য সৈন্ধবঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥১৯॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্াং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং দ্রোণপবণি 

অভিমন্যুবধে জয়দ্রথপরাদ্রমে উনচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
6 ১১ € 

সমিতি । দার নিবারয়ামাম। ভূতানি তত্রতয। জনা: অভ্যপুজয়ন্ প্রাখংসন্ ॥১৭। 

সৌভদ্রেণেতি। উত্তরৈরারূটৈঃ আযুধিডিঃ অস্খধীরিভিঃ সহেতি তৈঃ ॥১৭॥ 

যতেভি। যতমানাঃ পরাভবায়। অন্বপদ্ান্ত বাহমুখং প্রাপ্প বন্, প্রতিশেকুত পর 

ভৰিতুম্ ॥১৮। 

যইতি। অভিতঃ শর; | প্রাপা শিবাঙ্ সৈঙ্গবো! জযদরথঃ ॥১৯| 

ইতি মহামহোপাধ্যাঘ-ভাবতাচাষ্য-প্হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচাষ্যবিরচিতায়।ং মহা ডাকত 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীস্মাখ্যায়াং দ্রোণপবণি অভিমঙ্াবধে উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ 91 

০ ৯৬ ০ 

অভিমন্ুযু পূর্ব আরোহিগণের সহিত যে সকল হস্তী নিহত করিয়া গিয়- 

ছিলেন, সেই সকল হস্তীই পাগুবগণকে ব্যহপ্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতেছিল 

বটে: কিন্ত জয়দ্রথ সে পথ রুদ্ধ করিয়া র।খিলেন ॥১৭॥ 

ক্রমে মস্ত, পাঞ্চাল ও কেকয়দেশীয় সেই বীরের। এবং পাগুবেরা বাহমূখে 

উপস্থিত হইয়া যত্বু করিয়া ও জয়দ্রথকে পরাজয় করিতে পারিলেন না৷ ॥১৮। 

মহারাজ! তা'র পর আপনার যে যে শক্র যাইয়া দ্রোণের সৈন্য ভেদ 

করিবার চেষ্ট। করিতে লাগিল, জয়দ্রথ শিবের বরপ্রভাবে তাহাকে ভাহাকেই 

বারণ করিতে লাগিলেন? ॥১৯॥ 
7৯ 

(১৭)...সান্থরায়ুবি ভি্বিপৈঃ...পি,হতৈঃ পূর্বমন্তরানিহিতৈথ্িপৈঃ'--বা,সোত্তবাধে। 

ধিভিদ্বিপৈঃ- নি ॥ (১৮)-পপ্রত্যেকৎ তেন্কু ঈৈদ্ধবম্_ পি বা, এটৈকশ্তেন সৈদ্ধবম্বব। 

(১৪)..-বরপ্রাপ্ত্যা...পি | * “-.দ্বিচস্বারিংশোহধ্যায়ঃ? ব, “"'তরিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ বা! রা ণি। 



চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
77782) 22222552 

সগ্ভায় উবাচ। 

সৈন্ধবেন নিরুদ্বেষু জয়গৃণদ্ধিষু পাণুযু। 
স্ঘোরমভবদ্যুদ্ধং ত্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ ॥১। 
প্রবিশ্ঠা থাজ্জনিঃ সেমাং সত্যসন্ধো দুর সদঃ | 

ব্যক্ষোভয়ত তেজস্বী মকর? সাঁগরং যথ| ॥২॥ 
তং তথা শরবধেণ ক্ষোভযন্তমরিন্দমঘ্ | 

যথ।প্রধানাঃ সৌভদ্রমভ্যযুর্নরসভমা% ॥৩| 
তেষাং তস্ত চ সম্মর্দো দারুণ? সমপগ্যত | 

স্থজতাং শরবর্ষাণি প্রসক্তমমিতৌজসাঘ্ ॥8॥ 
রথব্রজেন সংরুদ্বান্তৈরমিব্রৈরথাজ্জ্ুনিঃ | 

ব্যসেনস্ত যন্তারং হত্বা চিচ্ছেদ কাম্ম্কম্ ॥৫| 
সৈন্ধবেনেতি। সৈদ্ধবেন জয্রথেন, জয়গৃদ্দিমু জধাভিল।মিমু ॥১। 

প্রপিশ্েতি। সভাসন্ধ; সত্যপ্রতিজ্ঞ, সাবখিং প্রতি রুহাগাঃ প্রতিজ্ঞাযা; সর্বাথ। 

পাসমাহ ॥১| 

হমিতি। প্রপানাননতিক্রমোতি যথাপ্রপানাঃ। অন্তাবাভাব আব: 0৩। 

তেদামিতি। সম্মদ্দো যুদ্ধংঘর্ষঃ। প্রসক্তৎ পরম্পরসং্লগ্ন যথ। স্যাভুথ1 18 

সঞ্জয় বলিলেন-_'জয়দ্রথ জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণকে নিরুদ্ধ করিলে, বিপক্ষ- 
গণের সহিত আপনর পক্ষীয় যোদ্ধাদের অতিদারুণ যুদ্ধ হইতে ল।গিল ॥১। 

ক্রমে সত্যপ্রতিজ্জ, ছুদ্ধধ ও তেজন্বী অভিমন্্যু বিপক্গসৈম্থমধ্যে প্রবেশ 

করিয়া মকর যেমন সমুদ্র আলোড়ন করে, সেইরূপ সেই সৈন্য আলোড়ন 
করিতে লাগিলেন ॥১॥ 

শক্রদমনকাঁরী অভিমন্ুযু বাণবর্ণদ্বারা সেইভাবে শক্রসৈম্য আলোড়ন 
করিতে লাগিলে, কৌরবপক্ষের নরশ্রেষ্ঠগণ প্রধানক্রমে উাহার দিকে ধাবিত 
হইলেন ॥৩। 

তখন অমিততেজ! সেই কৌরবযোদ্ধারা পরস্পর সংলগ্নভাবে বাণবধণ 
করিতে থাকিলে, তাহাদের ও অভিমন্যুর দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৪1 

(৩-"“ছাদযন্তমরিন্দমমূ...নি,':.অন্বযুর্নরসত্তমা:_পি। (৫) রখত্রাতেন'-*পি। 



৩৪০ মহীভারতে দধ্রোণ-_ 

তস্য বিব্যাধ বলবাঁন্ শরৈরশ্বানজিক্ষগৈঃ | 

বাতায়মানৈরথ তৈরশবৈরপহ্ৃতো রণাৎ ॥৬॥ 
তেনান্তরেণাঁভিমন্যোর্যন্তাপাসারয়দ্রথম্ | 

রথব্রজাস্ততে| হষ্টাঃ সাধু সাধ্বিতি চুক্ুশুঃ ॥৭ 
তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং প্রমথন্তং শরৈররীন্। 
আরা দাযান্তমভ্যেত্য বসাতীয্বোহভ্যয়াদক্রুতম ॥৮॥ 

সোহভিমন্যুং শরৈঃ যষ্ট্য। রুঝ্সপুষ্থৈরবাকিরৎ | 
অব্রবীচ্চ ন মে জীবন্ জীবতো যুধি মোক্ষ্যসে ॥২॥ 

তমযশ্মযবন্মীণমিযুণা দ্ূরপাতিনা | 

বিব্যাধ হৃদি সৌভদ্র; স পপাত ব্যস্তঃ ক্ষিতৌ ॥১০॥ 

রথেতি। রথানাং ব্রজেন সমুহেন। অমিত্রৈঃ শক্রভিঃ। যন্তারং সারখিম্ ॥৫| 

তক্তেতি। বলবানভিমন্টাঃ। অজিক্ষগৈঃ সরলগামিভিঃ | বাতীয়মানৈ ধাসুবদদ্র হৈ). 

তেনেতি। অন্তরেণ অবকাশেন, যন্থ। সারথি | চুত্তস্ররুচৈরচঃ॥৭| 

তমিতি। আরাঙ দূরাৎ, “আরাদদূ রসমীপয়ো?? ইত্যমরঃ। বসাতীদস্থত্রত্যে। রাছ, 

সইতি। কুঝসপুখৈঃ স্বর্থচিতমূলদেশৈঃ| জীবতে। মে ইতি সম্বন্ধ; 0৯ 

তমিতি | অগম্মযং শৌহ্ময়ং বন্ম যল্য তম্। ব্যস্থবিগতপ্রাণঃ ॥১০। 

তদ্রনন্তর সেই বিপক্ষেরা রথসমৃহদ্বার। অভিমন্তাকে অবরুদ্ধ করিলে, 

অভিমন্তা বুধমেনের সারথিকে বধ করিয়। ত।ভার ধনু ছেদন করিলেন ॥৫॥ 

এবং বলবান্ অভিমন্্য সরলগামী বাণসমূহদ্ধ।রা বুষমেনের অশ্থগণকে€ 

বিদ্ধ করিলেন। তা"র পর বায়ুর স্ায় দ্রুতগামী সেই অশ্বগণ বৃষাসন:? 

রণস্থল হইতে লইয়। গেল ॥৬। 

তখন অভিমন্যুর সারথি সেই অবকাশে (ফাক্ দিয়া) 2 রথখান।.দ 

সরাইয়! লইয়৷ গেল। তৎপরে রখীরা আনন্দিত হইয়া “সাধু সাধু, বলির! 

কোলাহল করিয়! উঠিলেন ॥৭॥ 
সিংহের ন্যায় রুদ্ধ অভিমন্ত্যু উপস্থিত হইয়া বাণদ্বার! লি প্রহর 

করিতে করিতে দূর হইতে আসিতে লাগিলে, বসাতিদেশের রাজা তাহার দিক 
দ্রুত গমন করিলেন ॥৬॥ 

তিনি স্বর্ণপুঙ্খ ষাটটা বাণদ্ধারা অভিমন্ত্যুকে গীড়ন করিলেন এবং বলি- 

লেন-__“আমার জীবিত অবস্থায় তুমি জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবে না? ॥৯| 

৬). তঞ্চ বিব্যাধ বলবাংস্তশ্ত চাশ্বানজিক্গগৈঃ ৷ বাতায়মানৈন্তিরশৈধিসংজ্ঞোহপহাতে 

রণাং-নি। 
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বসাতীয়ং হতং দৃষ্ট কুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয় পুন্সবাঃ। 
পরিবক্রস্তদা রাঁজংস্তব পৌন্রং জিঘাঁংসব? ॥১১। 
বিস্ফারযন্তশ্চাঁপাঁনি নানারূপাণ্যনেকশঃ | 

তদ্যুদ্ধমভবদ্রৌদ্রং সৌভদ্রম্তারিভিঃ সহ ॥১২॥ (বুগ্মকস্) 

তেষাং শরান্ সেঘমনান্ শরীরাণি শিরাঁংসি চ। 

সকুগুলানি ত্রন্থীণি জুদ্ধশ্চিচ্ছেদ ফাল্গুনিঃ ॥১৩| 
সখড়গাঁঃ সাঙ্গুলিব্রাণাঃ সপট্িশপরশ্বধা% | 

অদৃশ্যন্ত ভূজাশ্ছিন্ন। হেমাভরণভূষিতাঃ ॥১৪॥ 

অগ্ভিরাভরণৈর্ববস্ত্ৈঃ পতিতৈবিবিবৈধর্ব জৈ? | 
বন্মভিম্চন্দরভিহারৈযু কুটেশ্ছাত্রচামরৈ? ॥১৫। 
উপস্বরৈরধিষ্ঠানৈরীশাদগুকবন্ধুরৈঃ | 
অক্ষৈবিমথিতৈশ্চজৈর্ভগ্ৈশ্চ বনস্থুধা যুগৈঃ ॥১৬। 
অনুকর্ষেঃ পতাকাভিস্তথা সারথিবাজিভিঃ | 
রখৈশ্চ ভগনৈর্নগৈশ্চ হতৈঃ কীর্ণীভবন্মহী ॥১৭॥ (বিশেষকম্) 

বসেতি। পৌন্রমভিমন্যম্। অনেকশো বহুভিররিভিঃ সহ ॥১১-১১| 
তেষামিতি । সেঘসনান্ সকান্মুকান্। অগ্বীণি মালাযুক্তানি। ফাঞ্চশিরভিনভাঃ 0১৩॥ 

মেতি। অশ্বলিত্রাশৈরদ্ুশিরক্ষকচন্মাবরণৈ2 মহেতি তে ॥১৪। 

শগৃভিবিভি। অগৃভিধালাভিঃ | উপস্গরাদযো বথাবয়ববিখেষ। বগখঃ গ।গ্বা।খা। ত2। 

াগেচন্তিডিও কীর্ণ। ব্যাপ্তা, মহী সমরভূমিঃ 1১৫-১৭। 

তখন অভিমন্ত্যু একটা দূরগামী বাণদ্বারা বসাতিরাজের লৌহবম্মারুত হৃদয় 
ঞ করিলেন; পরেই তিনি প্রাণশুন্য হইয়া ভূভলে পতিত হইলেন ॥১০। 

রাজা! বসাতিরাজকে নিহত দেখিয়া কৌরবগন্সীয় ক্ষত্রিয়শ্রোষ্ঠেরাক্ুদ্ধ 
হইয়া অভিমন্্যুকে বধ করিবার ইচ্ছ! করিয়া নান।পগ্রকার ধনু বিশ্কীরণপুর্বক 
ভাহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন শক্রগণের সহিত অভিমন্ত্যর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 

হঠতে ল(গিল ॥১১-_-১২॥ 

ক্রমে অভিমন্যু কুদ্ধ হইয়া সেই বীরগণের ধন্ত, বাণ, শরীর এবং কুণ্ডল ও 

শালাযুক্ত মস্তক সকল ছেদন করিতে ল[গিলেন ॥১৩॥ 

তখন তরবারি, অন্গুলিত্র, পট্টিশ ও পরশুযুক্ত এবং র্ণালঙ্কারে আলম্বীত ছিন্ন 
ণাহু সকল দেখা যাইতে লাগিল ॥১৪॥ 

পতিত মালা, অলঙ্কার, বস্্, নানাবিধ ধবজ, কবচ, চর্ম, হার, মুকুট, ছত, 

১১১) বাধাত্যং নিহতং ু ষ্ট''পি ব। 



৩৪২ মহাভারতে দ্রোথ_- 

নিহতৈঃ ক্ষক্রিয়ৈঃ শুরৈর্নানাজনপদেশ্বরৈঃ | 
জযগৃদ্ধৈরূতি। ভূমিদ্শীরুণ! সমপদ্যত ॥১৮॥ 
দিশেো! বিচরতস্তব্থ সর্ববাশ্চ প্রদিশত্তথা । 

রণেহভিমন্যোঃ তুদ্ধস্ত রূপমন্তরধীয়ত ॥১৯। 
কাঞ্চনং বদ্যদস্তাসীঘ্ন্ন চাভরণানি চ। 

ধনুষণ্চ শরাণাঞ্চ তদপশ্যাম কেবলম্ ॥২০।॥ 

তং তদ। নাশকৎ কশ্চিচ্চক্ষুর্ভাামভিবীক্ষিতুম্। 
আদদানং শরৈর্যেধান্ মধ্যে সুধ্যমিব স্থিতম্ ॥২১। 
আদদানস্ত শুরাণামাুংস্মভ বদজ্ভনিঃ | 

অন্তকঃ সর্বভূতানাং প্রাণান্ কাল ইবাগতে ॥২২। 

নিহতৈরিতি। জব্গৃদজরাভিশাধিভিঃ। সমপদ্ভত অভবৎ ॥১৮। 

দিশ ইতি । রূপমারুতি:, অন্থরধীয়ত অস্বাদিভিরদৃশ্তমভবৎ ॥১৯॥ 
কাঞ্চনমিতি । কাঞ্চন: ভর্ণম্যম্। ধনষঃ শরাণাঞ্চাঙ্গম। অপশ্াম উজ্জলঞাৎ |২০। 

তমিতি। তমভিম্গাম। যোধান্ যোধানা প্রাণান্, মধ্যে ব্তন্য গগনস্ত চ ১১) 
মাদৃশ্যং দশয়ননাহ আদদান ইতি । আযংধি জীবনকালান্, আঙ্জুনিরডিমঞ: ॥২২। 

চামর, রথের উপকরণ, আসন, উদ্ধী্তম্ত, তির্যগদণ্ড ও নানাপ্রকার কাঠ, দ্দিত 
অক্ষ ও চক্র, বহুপ্রকারে ভগ্ন যুগকাষ্ট ও নিয় কাষ্ঠ এবং ছিন্ন পতাকা, সারথি « 
অশ্ব, আর ভগ্ন রথ ও নিহত হস্তীদ্বার। সনরভূমি আবৃত হইয়! পড়িল ॥১৫--১৭ 

বীর, নানাদেশের অধীশ্বর ও জয়।ভিলাষী নিহত ক্ষত্রির়গণে আবৃত হইয়। 

সমরভূমি দারুণ মৃণ্তি ধারণ করিল ॥১৮॥ 
ক্রুদ্ধ অভিমনুযু যখন সমরাঙ্গনের সমস্ত দিক্ ও বিদিকে বিচরণ করিত 

ল।গিলেন, তখন মধ্যে মধ্যে তাহার মৃত্তি অবৃশ্য হইতে লাগিল ॥১৯। 

অভিমন্যুর বন্ম, অলঙ্কার, ধনু ও বাণের যেয়ে অবয়ব ন্বর্ণময় ছিল, কেবন। 

তাহাই আমরা দেখিতে লাগিলাম ॥১০॥ 

অভিমন্যু যখন বাণছ্ারা যোদ্ধাদের প্রাণ লইতেছিলেন এবং বামধো 

স্যর হ্যায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোন ব্যক্তিই নয়নদ্বারা তাহাকে 

দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই ॥২১। 
মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যম যেমন সকল প্রাণীর প্রাণ গ্রহণ করেন, £ম 

রূপ অভিমন্্য বীরগণের প্রাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥২২।॥ 

| (২১) ইতঃ পরং “...ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ| সঞ্চয় উবাচ ।” বৰ, “.চতুশ্চত্বারিংণে 

হ্ধ্যায়ঃ | সঞ্জয় উবাচ। বারা নি। 
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স শত্রু ইব বিক্রান্তঃ শত্রসুনোঃ হতো বলী। 
অভিমন্যন্তদানীকং লোঁড়য়ন্ সমদৃশ্যত ॥২৩| 

প্রবিশ্যৈব তু রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়েঘন্তকোপমঃ | 
সত্যশ্রবসমাদভভ ব্যান্ো ম্বগমিবোদ্বণঃ ॥২৪॥ 

সত্যশ্রবসি ঢাক্ষিপ্তে ত্বরমাণা মহারথা?ঃ। 

প্রগৃহা বিবিধং শস্ত্রমভিমনুযুমুপাদ্বন্ ॥২৫। 
অহং পূর্ববমহুং পুর্ববমিতি ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ | 

স্পদ্ধমানাঃ সমাজগ্ম,জিঘাংসন্তোহজ্জুনা স্মজম্ ॥২৬। 
ক্ষত্রিয়াণীমনীকানি প্রদ্রতীন্যভিধাবতাম্। 

জগ্রাহ তিমিরাঁসাগ্য ক্ষুদ্রমৎভ্যাঁনিবণবে ॥২৭॥ 

যে কেচন গতীস্তস্ত সমীপমপলাযিন? । 

ন তে প্রতিন্যবর্তন্ত সমুদ্রাদিব সিন্ধব; ॥২৮॥ 

| শক্রস্থনোরিন্বপুত্রস্ত অঙ্জরনস্ত। অনীক কৌরবসৈন্যম্ ॥২৩। 

গ্বিশ্ঠেতি। সত্যঅবসং তদাখাং কৌরববীরম্, উন্বণ উন্মান্তঃ 0১৪। 

মতোতি। আঙ্গিপ্ে নিভতে | উপাদ্বন্ অভাদাবন্ ॥২৫| 

অহসিতি। পূর্বং যোহস্তে ইতি শেষঃ। পিঘাংসগ্ে। হস্তশিক্ছন্তঃ )২৬| 

্ত্ধিখাযামিতি। প্রচ্ছতানি দ্রতমাগত।নি। তিমিবু ভজ্জলজন্মবিশেষঃ ॥২৭| 

মইতি। ন প্রতিন্বর্তন্থ লয়মপ্রপোতি ভাবঃ| সিন্ধবে। নদ্যঃ ॥২৮| 

ঈন্দের ন্যায় বিক্রমশালী ও বলবান্ অঙ্জ্বননন্দন অভিমন্তযকে তখন কৌরব- 

(সন্থ আলোড়ন করিতে দেখ। গেল ॥২৩॥ 

নাজশ্রেষ্ঠ! অভিমন্্ু যমের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের মধো প্রবেশ করিয়াই_ 

চশ্ান্ত বাত্ব যেমন হরিণকে গ্রহণ করে, সেইরূপ সতাশ্রবাকে গ্রহণ 

ব'বিলেন ॥২৪॥ 

সত্যশ্ববা নিহত হইলে, মহারথের। নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সবর 

হভিমন্ত্যর দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৫।॥ 

'আমি আগে 'আমি আগে" এইবপ স্পদ্ধা করিতে থাকিয়া কষত্রিয়শ্রেেরা 

আভিমন্থ্যকে বধ করিবার ইচ্ছা! করিয়া উপস্থিত হইলেন ॥২৬। 
তখন সমুদ্রে তিমি যেমন ক্ষুদ্র মতস্তগণকে গ্রহণ করে, সেইরূপ অভিমন্তা 

সম্মুখাগত ক্ষত্রিয়সৈন্যদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥২৭॥ 
(২৪)...ক্তরিয়েন্্রান্তকোপম:...বা নি, .মুগমিবোনণম্-পি | (২৫). প্রগৃহা ধিপুলং 

এগ্রমূদবা নি। 

এ 
স হাত 



৩৪৪ মহাভারতে পোণ-- 

মহাগ্রাহগৃহীতেব বাঁতবেগভয়াদ্দিতা 
সমকম্পত স। সেনা বিভ্রান্তা নৌরিবার্ণবে ॥২৯॥ 
অথ রুঝ্মরথো নাম মদ্রেশ্বরস্রতো বলী। 

ত্রস্তামাশ্বাসয়ন্ সেনা মত্রস্তে বাঁক্যমব্রবীৎ ॥৩০॥ 

অলং ভ্রাসেন বঃ শুর! নৈষ কশ্চিন্ময়ি স্থিতে | 

অহমেনং খ্রহীষ্যামি জীবগ্রাহং ন সংশয়? ॥৩১॥ 

এবমুক্ত। তু সৌভদ্রমভিছুড্রাব বীর্য্বান্। 

স্থকল্পিতেনো হাযানঃ স্তন্দনেন বিরাঁজতা ॥৩২। 

সোহভিমন্যুং ত্রিভিবাণৈবিদ্ধা বক্ষস্তথানদ | 
ত্রিভিশ্চ দক্ষিণে বাহৌ সব্যে চ নিশিতৈস্ত্রিভিঃ ॥৩৩। 

মহেতি। মহাগ্রাহেণ বিশালজলজন্তন| গৃহীত| | বিভ্রান্ত! ঘুণিত] ॥২৯ 

অখেতি। মদ্রেশ্বরস্থৃতঃ শলাপুত্রঃ | অন্ত্স্তো৷ নির্ভরঃ ॥৩০| 

অলমিতি। এযঃ অভিমঙ্গাঃ | জীবং গৃহীক্েতি জীবগরাহম, “জীবে গ্রহে” ইতি ণম্ 1৩১; 
এবমিতি | বীধাবান্ কুল্মবখ;| স্ুকপ্সিতেন সুমজ্জিতেন, স্যন্দনেন রখেন ॥৩২। 

সইতি। অনশদং সিংহনাদমকরোৎ। সবো বামে ॥৩৩| 
স্পপ শা 

তৎকালে পলাইয়া ন। যাইয়। যে কোন যোদ্ধাই অভিমন্ত্ুর নিকটে যাইতে 

লাগিল, সেই সেই যোদ্ধাই--নদী যেমন সমুদ্রের নিকট হইতে ফিরিয়া যা 
না, সেইরূপ অভিমন্থ্যর নিকট হইতে ফিরিয়। যাইতে পারিল না ॥২৮॥ 

স্থৃতরাং তখন সমুদ্রে বিশালজলজন্তসম।ক্রান্ত ও বায়ুবেগতাঁড়িত নৌকার 
হ্যায় সেই কৌরবসেন। কাপিতে লাগিল ॥২৯। 

তাহার পর শল্যরাজার পুত্র বলবান্ রুক্সরথ নির্ভয়চিন্তে ভীত কৌরব- 

সৈন্যকে আশ্বস্ত করতঃ বলিলেন--॥৩০॥ 

'বীরগণ ! আপনার! ভয় করিবেন না; আমি থাকিতে এ (অভিমন্থ্যু) কে ? 

আমি উহার জীবন লইব; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই? ॥৩১। 

এই কথা৷ বলিয়া বলবান্ রুক্সরথ সুসজ্জিত ও স্থশোভিত রথে আরোহণ 
করিয়া অভিমন্ত্যর দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩২।॥ 

এবং তিনি স্ুধার তিনটা বাণদ্বারা অভিমন্ুযুর বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়। 

সিংহনদ করিয়| উঠিলেন; পরে আবার তিনটা বাণ দ্বারা তাহার দক্ষিণ বাহু 
ও তিনটা বাণ দ্বারা বাম বাহু বিদ্ধ করিলেন ॥৩৩॥ 

শিস শোপিস শাস্তি তিশা শী 

(২৯) মহাগ্রহ-''নি,-..বিভ্রষ্টা-.-বা নি। 



পর্র্বণি চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৪৫ 

স তন্তেষনং ছিত্বা ফাল্তনি; সব্যদক্ষিণো | 

ভুজৌ শিরশ্চ স্বক্ষি্র ক্ষিতৌ ক্ষিগ্রমপাতয়ৎ ॥৩৪॥ 
দৃষ্ট। রুক্সরথং রুগ্ণং পুত্রং শল্যস্ত মানিনম্। 
জীবগ্রাহং জিদৃক্ষন্তং সৌভদ্রেণ যশস্থিন ॥৩৫। 
সংগ্রামহুন্মদা রাজন! রাজপুত্রাঁঃ প্রহারিণঃ | 

বয়স্তাঁঃ শল্যপুত্রস্ত স্থবর্ণবিকৃতধ্বজা?ঃ ॥৩৬।॥ 

তালমাত্রাণি চাঁপানি বিকর্ষন্তো মহাঁবলা;। 

আজ্জুনিং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥৩৭॥ (বিশেষকম্) 

শুরৈঃ শিক্ষাবলোপেতৈস্তরুণৈরত্যমধণে; | 
দৃষ্টেকং সমরে শুরং সৌভদ্রমপরাজিতম্ ॥৩৮| 
ছাছমানং শরব্রাতৈহ্ধষ্টৌ৷ ছুর্য্যেধনোইভবঙ | 
বৈবন্বতম্ ভবনং গতং হোনমমন্যত ॥৩১॥ (ঘুখাকঘ্) 

্ুবর্ণপুখ্বৈরিধুভির্নানা লিঙ্গৈঃ স্থতৈজনৈঃ | 
আদৃশ্যমার্জুনিং চক্রুনিমেষাভে নৃপাক্নজাঃ ॥8। 

সইতি। ইঘসনং ধ5:। শোভনা অঙ্ষিহ্রবো বম্মিন্ তই 1৩9 
দা্টেতি | রুগ্ণং নিহতমূ। দিপ্বকষন্তং গ্রহীতুগিন্ছন্থমূ। জুবণপিপতপিজাঃ স্ব্ণণোঠিত 

কেতব;। তালমাত্রাণি হস্তচতুষ্টপ্রমাণানি। পধ্যবারঘন আবৃতবন্ুঃ ॥৬৫--৩৭| 

শৈরিতি। . অত্যমর্ষশৈরতীবন্তুদ্ধৈঃ |. শবাণাৎ ব্রাতৈঃ সমহৈ।  বৈবন্বত্গ 

হনন্টা ॥৩৮-লতন]॥ 

তখন অভিমনুযু সত্বর রুক্সরথের ধনু, বাম ও দক্ষিণ বান এবং গ্রশ্দর নয়ন ও 

দখুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥৩৪। | 

রাজা! অভিমানী শলাপুত্র রুকসরথ অিমন্যুর জীবন লইবার হচ্ছ 

করিয়াছিলেন, অথ চ যশস্বী অভিমন্্াই তাহাকে বধ করিলেন দেখিয়া মহাবল, 

দ্ধদুদ্ধধ, প্রহারনিপুণ ও স্বর্ণশোৌভিতধ্বজ শলাপুত্বের বয়স্ত রাজপুত্রের হস্ত- 

চতষ্টয়প্রমাণ ধন্ুগুলি আকর্ষণ করিয়া সকল দিক্ হইতে বাণবধষণদ্বার! 

অভিমন্যুকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥৩৫--৩৭॥ 

তখন শিক্ষ। ও শক্তিশালী, তরুণ এবং অত্যন্তক্রুদ্ধ বুতর বার বাণসমৃহ- 
দ্বার। যুদ্ধে অপরাজিত একমাত্র বীর অভিমন্ত্যুকে আবৃত করিতেছেন দেখিয়া 

দুর্য্োোধন আনন্দিত হইলেন এবং অভিমন্ত্য যমালয়ে গিয়াছেন বলিয়া মনে 

করিলেন ॥৩৮-_৩৯। 

(৩) "সাক্ষিক্র-পি। 
88 



৩৪৬ মহাভারতে দোণ-- 

সূতা শ্বধ্বজং তস্ স্যন্দনং তঞ্চ মারিষ !। 
আচিতং সমপশ্যাম শ্বাবিধং শললৈরিব ॥৪১॥ 
স গাঢবিদ্ধঃ ত্ুদ্ধশ্চ তোত্রৈগ্জ ইবাদ্দিতঃ | 
গান্দর্বমনত্রমীয়চ্ছদ্রথমায়াঞ্চ ভারত ! ॥৪২| 

অভ্গুনেন তপস্তপ্ত1 গন্ধবের্বভ্যে। যদাহৃতম্। 
তুন্বুরুপ্রমুখেভ্যো বৈ তেনীমোহয়তাহিতান্ ॥৪৩॥ 
এক? স শতধা রাজন! দৃশ্যতে ম্ম সহঅধা। 
অলাতচক্রবৎ সংখ্যে ক্ষিপ্রমস্ত্রীণি দরশশয়ন্ ॥88॥ 

রথচর্যযা ্ত্রমায়াভির্মো হয়িত্থা পরন্তপঃ | 
বিভেদ শতধা রাজন! শরীরাণি মহীক্ষিতাম্ ॥8৫॥ 

স্বর্ণেতি। ইমুভিবাণৈ* নানালিন্গৈ; বহুবিধ চিহ্কমুক্তৈঃ ॥৪০॥ 
সেতি। স্ান্দন” রথমূ। আচিতৎ 'বাপ্তম। শ্বাবিবং জন্তবিশেষম্ শললৈ: কণ্ঠ, 

“শাবিত্ত, শলাপ্ুল্লোকি শললী শললং শলম্” ইভামরঃ ॥৪১| 
সইতি। তোত্রৈবস্কীনৈঃ। আয়ক্ছহ বিশ্বাবেণ প্রযুক্ত বন্ ॥9১। 

নন্বভিমন্তাান্ধবমন্ত্ং রথমাযাঞচ কুতে। লক্ঈবাণিত্যাহাজ্্নেতি ৷ অহিতান্ শন্রণ্ ॥৭%' 
এক ইতি। দৃ্ঠাতে স্ম রথমাঘয়।। অলাতচক্রবৎ ঘৃণিতাগ্লিসংযুক্তকা্ঠবহ ॥৪৪॥ 

সেই রাজপুত্রের স্বর্ণপুঙ্থ, নানাচিহ্নযুক্ত ও সুধার বাণসমূৃহদ্বারা নিমেঘঘনে। 
অভিমন্থ্যকে আদৃশ্য করিয়। ফেলিলেন ॥3০॥ 

মাননীয় রাজা! তখন শেজারুকে যেমন তাহার কণ্টকে ব্যাঞ্ু দেখ! যায়, 

তেমন সারথি, অশ্ব ও ধ্বজের সহিত অভিমনুযুকে এবং তাহার রথখানাকে 

আমরা বাণে ব্যাপ্ু দেখিতে লাগিলাম ॥৪১। 

ভরতনন্দন! তখন অস্কুশতাঁড়িত হস্তীর ন্যায় গাট্বিদ্ধ অভিমন্তা ভ্রু 

হইয়া গান্ধববাস্্ব এবং রথচধ্যাকৌশল আবিষ্কার করিলেন ॥৪২॥ 

অজ্জন তপস্তা৷ করিয়া তুম্বুরুপ্রভৃতি গন্ধবর্গণের নিকট হইতে যে অস্ক € 
রথচর্যাকৌশল লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারাই অভিমন্ত্রা শক্রগণকে মোঠিত 

করিলেন ॥৪৩॥ 

রাজা! অভিমন্ত্য তখন দ্রুত অস্ত্র আবিষ্ষার করিতে থাকিয়া এক হইয়[€ 
ঘুণিত আগ্রিসংযুক্ত কাষ্টের ন্যায় সমরাঙ্গনৈ শত শত ও সহম্র সহস্র মৃ্ভিতে 
দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥88॥ 

(৪১)...স্তন্দনং বত মারিষ 1..পি। (৪8) একধা শতধ| রাজন !...বা নি। 



গর্ব্ণি চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৩৪৭ 

প্রাণাঃ প্রাণভূতাং সংখ্যে প্রেষিত। নিশিতৈ শরৈ?। 
রাজন! প্রাপুরমুং লোকং শরীরাণ্যবনিং যযুঃ ॥৪৬| 
ধনুংয্্বান্ শিয়ন্তুংশ্চ ধ্বজান্.বাহুংস্চ সাঙ্গদান্। 
শিরাংসি চ শিতৈ্র্বাণৈস্তেষাং চিচ্ছেদ ফাল্তনি ॥৪৭। 
ঢুতারামো যথা ভগ্রঃ পঞ্চবর্ধ; ফলোপগ। 

রাজপুত্রশতং তদ্বৎ সৌভদ্রেণ নিপাতিতগ্ ॥9 ॥ 
ত্দ্ধাশীবিষসঙ্কাশান্ স্বকুমারান্ স্থখোচিতান্। 
একেন নিহতান্ দৃষ্টু। ভীতো ছুর্য্যোধনোহভবৎ ॥8)। 
রখিনঃ কুঞ্জরানশ্বান্ পদাতীংশ্চাবমন্দিতান্। 
দৃষ্ট। দুর্য্যোধনঃ ক্ষিপ্রমুপায়াভমমধিভঃ ॥৫০| 

ণথেতি। পরন্পোহ্ভিম্টাঃ । মৃহীক্ষিতা* রাজ্ঞাম্ ॥৪৫। 

পণ] ইতি। অমুং পরং লেকম্। অবণিং ভঁতলম্ ॥9৬| 

পশন্ধীভি। নিপন্তন্ চালকান্ সারণীন্। সাঙ্গদান্ সকেযুবান্ 05৭ 

১০তি। উতানামামবুক্ষাণামাবাম উদ্চানমূ। ফলোপগঃ ধলজনানোশ্বখঃ ॥5৮। 

পুেতি। জ্রদ্ধাশীবিমস্গশান্ ক্রুদ্ধতীস্কবিষসপতুল্য।ন্, সুকুমাবান্ কোমল|ন্ ॥৪৯| 

বথিন ইতি | উপায়াৎ যোদ্ধ,মুপাগচ্ছত্ তমভিমন্তাম্, অমগিভ$ এও ॥৫০| 

বাজা! ক্রমে শঞ্সন্ত।পকারী অভিমন্তা রথচধা। এবং ক্স গ্রয়োগনৈপুণ্যে 
ণাদ[দের দেহ সকল শত শতভাবে বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন ॥৭৫। 

নাজ।! অভিমন্তা সুধার বাণসমৃহদ্বারা যুদ্ধে প্রাণিগণের প্রাণ প্রেরণ 
“পরতে লাগিলে, সেগ্তলি পরলোকে যাইতে ল।গিল এবং শরীরগুলি ডুতিলে 

“ডিতে থাকিল ॥৪৬। 
অভিমন্ত্য তখন নিশিত শরসমূহদ্বার। শক্রগণের ধ্ত, আশ, সারথি, ধ্বজ, 

'প্ধুরযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৪৭। 

বাধু যেমন পঞ্চবধবয়স্ক এবং ফলজননোন্ুখ আমবনকে ভগ্ন করিয়। 

'শপাতিত করে, সেইরূপ অভিমন্্য বহু রাজপুত্রকে নিহত করিয়া নিপাতিত 
করিলেন ॥৪৮। 

জরুদ্ধ-তীক্ষবিষ-সপপ-তুল্য, কোমল ও নুখভোগযোগ্য রাজপুত্রগণকে এক 
অভিমন্ত নিহত করিয়াছেন দেখিয়া ছুর্য্যোধন ভীত হইলেন ॥৪৯॥ 

এবং অভিমন্ুযু হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিদিগকে বিমদ্দিত করিয়াছে 

“দখিয়া ছুর্য্যোধন ক্ুদ্ধ হইয়! সন্বর তাহার দিকে গমন করিলেন ॥৫০1 



৩৪৮ মহাভারতে দৌণ-- 

তয়োঃ ক্ষণমিবাপুর্ববঃ সংগ্রাম? সমপগ্ভত | 

অথাভবে বিমুখঃ পুত্রঃ শরশতাদ্দিতঃ ॥৫১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
অভিমন্যুবধে ছূর্য্যোধনপরাজয়ে চত্বারিংশোহধ্যায়; ॥০| % 

শসা 
0 স্পেস শশা 9 আর 5 

চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
(2%5) 2222 

ধুতরাস্ট্র উবাচ 

থ। বদাঁস মে সৃত! একস্য বহুভিঃ হ। 
সংগ্রামং তুমুলং ঘে।রং জয়ব মহাজন? ॥১। 
অশ্রদ্ধেয়মিবা শ্চধ্যং সৌভদ্রস্তাথ বিক্রমম্। 
কিন্তু নাত্যভূতং মন্যে যেষাং ধন্মো ব্যপীশ্রয়ঃ ॥২॥ (যুগকছ্ 

তোরিতি । অপূবঃ অদ্ভতঃ। সমপদ্যত সমজায়ত ॥ তে তব পুজে। ছুর্ষ্যোধনঃ 
ইতি মহামভোপাপ্যাঘ-ভাবতাচান্য-শহরিদাসপিদ্ধস্তবাগীশভট্রাচামযবিবচিভায়াং মহা ভান * 

টাকাথাং ভাবতকৌদুদীসমাগ্ায়াং দ্রোনপর্কূণি মভিমন্তাবধে উ হারি'শে।হপ্যাম: 871 
২) 

যখেতি। হেত! সাবখিবশীয় সঞ্চয় | মহাগ্মন;ঃ অভিমন্যোঃ | আআ 
এবিশাল্ামিব মগ্য ইতি সদদ্ধঃ। থেধাং পাওুবানাম। অভিদন্যোস্ততপশীয় ফল), 

ভাব ॥১--২॥ 

তখন ক্ষণকল তাহাদের অদ্ভুত যুদ্ধ হইল। তাহার পর আপনার পু 

(ছৃষ্যোধন) অভিমন্তুর বাণসমূহে গীড়িত হইয়। বিমুখ হইলেন? ॥৫১। 
০১৫ ০ শি 

ধৃতরাষ্্র বলিলেন--'সপ্তয়! তুমি যে আমার নিকটে বহু বীরের সহিত 

এক অভিমন্ত্যুর তুমুল ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথ! এবং সেই মহাত্রারই জয়ের কথ 
বলিলে, মে বিষয়ে অভিমন্ত্রার বিক্রমটাকে অবিশ্বাস্য আশ্চধ্যের হ্যায় বোণ 

(৫১) তয়োঃ ক্ষণমিবাপূর্ণ; সংগ্রামস্থমুলোইভবং"পি ব,...ক্ষণমিবাপৃণঃ--.বা, 

শতাহত:বানি। * “- চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ট ব, “পধচ ভারিংশোহ্ধ্যায়ঃ? বা র। 711 

(২)."'কিন্ত নাত দুতং তেষ।ম্.. ব1 নি। 
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দুর্য্যোধনে চ বিযুখে রাঁজপুত্রশতে হতে । 

সৌভদ্রে প্রতিপত্ভিং কাং প্রত্যপদ্যান্ত মামকাঁঃ ॥৩| 
সগ্ভয় উবাচ। 

ংশুষ্কান্তাশ্চলমেত্রাঃ প্রন্থিন্না রোমহযিণ? | 
পলায়নকৃতোতসাহ। নিরুৎসাহ। দিষজ্জয়ে ॥॥ 

হতান্ ভ্রাতৃন্ পিতৃন্ পুত্রান্ স্থহৃৎসন্বন্ধিবান্ধবাঁন্। 

উৎস্থজ্যোৎস্থজ্য সংজগ্য স্তরয়ান্তো হয়দ্বিপাঁন্ ॥৫॥ (্থাকম্ 

তান্ গ্রভগ্রাংস্তথা দৃষ্ট।া দোঁণো দ্রৌগিবুহুদ্বলঃ 

কুপো ছুর্যোধনঃ কর্ণ কৃতবশ্মীথ সৌবল? ॥৬| 

অভ্যধাবন্ স্থসংক্রুদ্ধাঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্। 
তে তু পৌত্রেণ তে রাজন! প্রায়শে। বিষুখীকৃতঃ ॥৭॥ (বুথকম্) 

এখে|পন ইতি ।  গ্রতিপঞ্তিং গ্রতিবিধানম্, গ্রত্যপদ্ান্ত প্রা বন্ অববন ॥৩| 

মিভি। সংশ্রক্গ(ণি আশ্তানি বদনানি যেত তে, প্রস্থিনন। ঘশ্মান্তা। ভজন মথাথত, 

১গঞিন: শ্যাণকাঠ বান্ধবান্চ মাতুলাধ়গ্তান্। হয়দিপান্ ব1ভশীকতান্ ॥১--৫। 

ভানিতি। তৌণিরশ্বথাম।। সৌবলঃ শকুনিঃ। পৌত্রেণ অভিমন্টানা ॥৬৭॥ 

তা 

পবিলেগ আমি অতি আশ্চধ্য মনে করি না। কারণ, খাহাদের ধন্ম অবলপ্বন 

নঠিয়াছেন 0১০১৪ 
সে যাহ। হউক, বুরাজপুত্র নিহত এবং ছুধ্যোধন পরাম্মুখ হইলে, আমার 

পক্ষের যোদ্ধারা অভিমন্ুযুবিষয়ে কি প্রতিবিধান করিলেন 2 ॥৩| 

সঞ্জর বলিলেন_মহারাজ! আপনার পঙ্গের যোদ্ধব। শুর্বদণ, চ্চল- 

নন, ঘম্মাক্ত ও রোমাঞ্চিতদেহ, পলায়নে উৎসাহী এবং শরুজয়ে নিরুৎসাহ 

ঈয। নিহত ভাতা, পিতা, পুত্র, সুহ্ং, সন্বদ্ধী ও বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়। 

করিয়। নিজ নিজ বাহন হস্তী ও অশ্বগণকে সত্ধর চালাইতে থাকিয়া যুদ্ধস্থল 

557৩ গ্রস্থ(ন করিতে লাগিলেন ॥৪--৫॥ 

রাজা! তাহাদিগকে সেইভাবে ভগ্ন দেখিয়। দ্রোণ, অশ্বথামা, বৃহদ্বল। কৃপ, 

ছুধ্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্মম ও শকুনি অত্যন্তত্রুদ্ হষঈয়া অপরাজিত অভিমন্টার 
দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অভিমন্তা তাহাদের অনেককেই পরাজুখ 

করিলেন ॥৬--৭। 

৪) ..রোমহষনা$...শি।  (2)--উতহ্থজ্যো২্জ্য গঙ্ছপ্তিপি। (9) অভাচখন 

মগ পি | 



৩৫০ মহাভারতে দ্রোঁণ 

একস্ত স্থখসংবৃদ্ধো বাল্যান্দর্পাচ্চ নির্ভয়ঃ | 

ইহ্বস্্রবিন্মহাতেজা লক্ষাণো হর্জুনিমত্যয়াৎ ॥৮। 
তমন্বগেবাস্ত পিতা পুত্রগৃদ্ধী স্যবর্তত | 
অনু ছুর্য্যোধনপচান্যে ন্যবর্তন্ত মহারথাঃ ॥৯| 

উং তেহভিসিষিচুর্ববাঁপৈর্মেঘা গিরিমিবান্থুতিঃ | 
স তু তাঁন্ প্রমমাথৈকো বিষগৃবাতো যথাম্ুদান্ ॥১০। 
পৌত্রং তব চ ছুদ্ধর্ষং লক্্মণং প্রিয়দর্শনম্ | 
পিতুঃ সমীপে তিষ্ন্তং শুরমুগ্যতকাম্মুকম্ ॥১১। 
অত্যন্তন্থখসংবুদ্ধং ধনেশ্বরস্ততোপমম্। 

আসসাঁদ রণে কাঞ্চি্মভো মভতমিব দ্বিপম্ ॥১২॥ (ঘুগ্নকম্। 
লক্ষনণেন তু সংগম্য সৌভদ্রঃ পরবীরহা | 
শরৈঃ স্তনিশিতৈস্থীক্ষেববাহ্বোরুরসি চাঁপিতঃ ॥১৩॥ 

এক ইতি । ইতপ্ববিৎ বাণাপজ্ঞঃ, পক্মণে। ছুষ্যোধনপুত্রঃ | সন্ধিরাধঃ ॥৮] 

ভমিতি। অন্বন্ঠ অস্ভগামী, পুত্রগৃদ্ধী পুত্রবঅসলঃ | উভয়ত্রৈব কন্ম প্রবচনীযন্তাদ্থি তান 1)। 

তমিতি। ভখভিমভাম্।  প্রমমাথ অদ্দয়ামাস, বি্গ্বাভঃ সমন্তাদাগতো বাধুঃ ॥১০! 

পৌরগিতি। পিতুছু ফোপনশ্ | পনেশ্বরস্থতোপমত কুবেরপুত্রতুলাম্ ॥১১১৯। 
লক্মণেনেতি | উরপি বঙ্গসি, আপিত5 পীডিতঃ ॥১৩| 

কিশ্ত সুখসংবৃদ্ধ, বাল্য ও দপবশতঃ নিভয়চিন্ত, বাণাস্র্ঞ ও মহ হভ। 

লক্ষণ অভিমন্ত্যুর দিকে ধাবিত হইলেন ॥৮। 
তখন উহার পিত পুত্রবংসল ছূর্যোধন উহার পিছনে চলিলেন এব এ% 

মহারথেরাও ছুধ্যোধনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥৯॥ 

তাহার পর মেঘ যেমন পব্বতের উপরে জল বর্ণ করে, সেইরূপ তাহা" 

অভিমন্ত্যুর উপরে বাণ বর্ণ করিতে থাকিলেন। তখন ঘু্ণী বায়ু যেমন “মগ 

সকল অপসারিত করে, সেইরূপ অভিমন্তু ভীহাদিগকে অপসারিত 

করিলেন ॥১০॥ 

তৎপরে মন্ত হস্তীর নিকটে যেমন মত্ত হস্তী উপস্থিত হয়, সেইরূপ আপন! 

পৌত্র, ছুদ্ধ্ধ, প্রিয়দর্শন, পিতার নিকটে অবস্থিত, বীর, উত্তেরলিতকাম্ম *' 

অত্যন্তত্থখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও কুবেরপুত্রতুল্য লক্ষমণের নিকটে অভিমন্তযু উপস্থিত 

হইলেন ॥১১--১২॥ 
লি 

(১৩). উরি চা্গয়ং__পি বার।নি। 



পর্ব্ণি একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৫১ 

সংকুদ্ধো বৈ মহাবাহুর্দগ্ডাহত ইবোরগঃ। 
পৌত্রস্তব মহারাজ ! তব পৌত্রমভাষত ॥১৪। 
থদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোকো হামুং লোক গমিয্যসি। 
পশ্যতাং বান্ধবানাং ত্বাং নয়ামি যমসাদনম্ ॥১৫॥ 
এবমুক্ত। ততো ভন্লং সৌভদ্রঃ পরবীরহ। | 
উৎসসর্জ মহাবাহুনিমূক্তোরগসমিভম্ ॥১৬। 
স তস্য ভুজনিম্মু্তো লক্ষণস্তয নদর্শনম্ | 
স্বনসং সুত্র কেশান্তং শিরোহহাষাঁৎ সকুণ্ুলম্। 
লক্ষমণং নিহতং দুষ্ট হাহেত্যুচ্চ ্ু শুর্জনা; ॥১৭ 

পঘিতি । উরগঃ সর্পঃ। পৌত্রোইভিম্তাঃ | পৌহং লক্ষণম্ ॥১৪। 
দুষ্ট ইতি । হি যন্মাৎ, অমুং পরং লোকম্। বাক্ষবানামিতানাদনে ঘঠা ॥১৫। 

এবমিতি। নিম্মুক্তিঃ ত্যক্তচণ্মা য উরগঃ সপপ্তৎসন্গি ওম্ ॥১৬| 
সইতি। শোভনা নাস। মন্ত্র ত২ শোভনে ত্রবৌ যর তত, কেশৈবদ্ছমূ অতিরনবমূ, 

' শস্থ; প্রান্তেইপ্তিকে নাশে স্বরপেহতিমনোহরে” ইতি বিশ্বঃ। উচ্চ ্রশুরুচ্চৈকচ| মটু 

পদোতষ শ্কোকঃ ॥১৭। 

তখন লক্ষণ সুনিশিত ও তীক্ষ শরসমূহদ্ধরা বিপক্ষবীরহন্ভা! অভিমন্তার 
বাভঘুগলে ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥১৩। 

মহারাজ! এই সময়ে দণ্ডতাড়িত সপের ন্যায় মহাবাভ আপনার পৌত্র 
। শভিমন্্রা) অতান্তক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পৌন্রকে (লক্ষণকে) বলিলেন--॥১৪। 

'লঙ্ষণ ! তুমি জগতটাকে ভাল করিয়। দেখিয়া লও। কারণ, ইনার পরে 

£'ন পরলোকে যাইবে । তোমার বান্ধবগণের সমক্ষেই আমি ভোমাকে 
যণালয়ে পাঠাইতেছি” ॥১৫॥ 

এইরূপ বলিয়া মহাবানু ও বিপক্ষবীরহস্ত। অভিমন্তা খোলসশৃন্থা সপের 
চলা একটা ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬। 

অভিমন্ত্যুর বাহুনিক্ষিপ্ত সেই ভল্লটা খ!ইয়। লক্ষণের ন্ুদণ্ঠ, শ্রন্দর নাসিকা 

৫ সযুক্ত, কেশবিন্যাসে অতিমনোহর এবং কুণ্ুলসমন্িত মস্তকটীকে হরণ 
বারল। তখন লক্ষ্ণকে নিহত দেখিয়া তত্রতভা লোকের! উচ্চম্বরে হাহাকার 
করতে লাগিল ॥১৭॥ 

1৪) সংক্তুদ্ধো বৈ মহারাজ বা নি। (১৬)*উদ্ববর্থ মহাবাহঃ*ব। বর! নি। 



৩৫২ মহাভারতে দেরোণ-- 

ততো ছুর্যযৌধনঃ ক্রুদ্ধ: প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে । 
হতৈনমিতি চুক্রোশ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিযর্ষভঃ ॥১৮॥ 
ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রোণপুত্রো! বৃহদ্বলঃ | 

কৃতবন্মা চ হাদ্দিক্যঃ ষড়রথাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥১৯॥ 
স তান্ বিদ্ধা শিতৈর্বাণৈবিমুখীকৃত্য চার্জুনি | 

বেগেনাভ্যপ তৎ ত্রুদ্ধঃ দৈক্বস্তা মহদ্বলম্ ॥২০। 
আবক্রস্তস্ত পন্থানং গজানীকেন দংশিতাঁঃ। 

কলিঙ্গাশ্চ নিষাদাশ্চ ক্রাথপুন্রশ্চ বীর্যবান্। 

তৎ প্রসক্তমিবা ত্যর্থং বুদ্ধমাসীদ্বিশীপতে ! ॥২১॥ 

ততস্তৎ কু্ভরানীকং ব্যধমদ্ধুক্টমার্নিঃ | 

যথা! বাযুশিত্যগতির্জলদান্ শতশোহন্বরে ॥২২। 

ঞো গ্রে 1 ঞে 5৬ 4৮৮ 

হত যুযং নাশদত, এনমভিমন্তাম্, চুক্ষোশ উচ্চৈরুবাচ ॥১৮| 

হাদ্দিক্যে। হৃদিকপুন্রঃ কতবশ্মৈকঃ | পথ্যবারয়ন অভিমন্তাং পথ্যবেষ্ট 1.২ 

সইতি। দৈন্ধবন্ বাহদ্বাররপ্ষিণে। জরদ্থন্ত ॥২০| 
আবক্ররিতি। দংশিতাঃ কতসমাহাঃ। প্রসক্তং পরম্পরলগ্রম্ | যট্পাদে মং আক, ১১১ 

তত ইতি। ব্যধম্ৎ ব্যনাশয়ৎ, ধুষ্টং প্রগল্ভ* রখোম্মন্তমিতার্থঃ ॥২১॥ 

রা ক) 

স্টি 

প্রিয় পুত্র নিহত হইলে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ছুধো ধন ক্রুদ্ধ হইয়। উচ্চন্বরে ক্ষতিব- 
গণকে বলিলেন--“আপনারা এটাকে বধ করুন? ॥১৮। 

তাহার পর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, বুহদ্বল ও হৃদিকপুত্র কৃতবন্ম! এঠ 

ছয় জন রখী যাইয়া অভিমন্থ্যকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥১৯॥ 

তখন অভিমন্থ্ু ক্রুদ্ধ হইয়া স্ুুধার বাণদ্বারা তাড়নপুব্বক ভাহাদিগরে 

পরাঞ্ুখ করিয়! বেগে জয়দ্রথের বিশাল সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১০। 

সেই সময়ে যুদ্ধসজ্জায় সঙ্বিত কলিঙ্গ ও নিযাদদেশীয় যোদ্ধারা এব' 
বলবান্ ক্রাথপুত্র যাইয়া হস্তিসৈন্যদ্বারা অভিমন্থ্যর পথ রোধ করিলেন। 

নরনাথ! তখন পরস্পরসংলগ্ন অবস্থাতেই যেন গুরুতর যুদ্ধ হইত 

লাগিল ॥২১॥ 

ক্রমে সব্বদা গমনশীল বায়ু যেমন আকাশে শত শত মেঘ বিনাশ কার, 

সেইরূপ অভিমন্থ্যুও সেই রণোন্মত্ত হক্তিসৈম্তকে বিনাশ করিলেন ॥২২॥ 

(১৮)-*-ক্ষিযর্ষভ 1-পি। (২০) তাস্ত বিদ্ধা-''ব। নি। (২২)-.'ব্যধমদ্রপ্ত মান ৭ 

'**্যথা বিবান্ নিত্যগতিঃ-"'পি। 



পর্বাণ একচত্বারংশোহ্ধ্যায়ত | 

ততঃ ক্রাথঃ শরব্রাতৈরাজ্জুনিং সমবাকিরং 
অথেতরে সন্গিবৃভা? পুনর্জো ণমুখা রথাঃ | 

পরমাস্ত্রাণি ধুন্বানাঃ সৌভদ্রমভিছুক্রবুঃ ॥২৩। 
তান্ নিবার্য্যাজ্জুনির্বাণৈঃ ভ্রাথপুত্রমথার্দয়ৎ 
শরৌঘেণা প্রমেয়েণ তবরমাণে! জিঘাংসয়া ॥২৪। 
সধনুর্বাণকেযুরৌ বাহু সমুকুটং শিরঃ। 
ছত্রং ধ্বজং নিয়ন্তারমস্থাংশ্চাস্ত শ্যপাতয়ৎ ॥২৫॥ 

কুলশীলশ্রতবলৈঃ কীর্ত্য। চাস্ত্রবলেন চ। 
যুক্তে তন্মিন্ হতে বীরা/ প্রায়শে! বিমুখাইভবন্ ॥২৬। 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্মযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা" দ্রোণপর্বণি 
অভিমন্ত্যবধে ক্রীথপুত্রবধে একচত্বারিংশো হধ্যা যু; ॥০|॥ *& 

৩৫৩ 

তত ইতি। ক্রাথঃ ক্রাথপুজ শরানাং ত্রাতেঃ লমুভৈ | ধুন্যানাশ্চালনন্ছ; | মটুপাদে|হম* 

১ঙ্গাক) ॥১৩|॥ 

তানিতি। প্রনাতুং সংখাভুমশকোনেতি অপ্রমেরেণ, জিবাতসনা হ্ন্ধনিজ্ছন। ॥১৪| 

সেতি। নিথন্থার” সারখিম্, অশ্য ক্রাথপুত্রস্ ॥২৫। 

কুলেতি। কুলং সদ্বংখঃ শীল সং্ঘভাবঃ শ্রুতং শান্ধজ্ঞানং বলং শক্তিন্চ তৈ 1২৭| 

ইতি মহামহোপাব্যার-ভারতাচা ধ্য-শ্হরিদাসসিদ্ধ। চাক মহাভাবত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীমমাখ্ায়াৎ দৌণপর্বণি অভিমন্াবধে একচত্বারিংনোহধার। ॥৭। 

ভদনন্তর ক্রাথপুত্র বাণসমুহদ্বারা অভিমন্াকে আরত করিয়। গালি 

*ংপরে দ্রোণ প্রভৃতি অপর রথীরাও পুনরায় ফিরিয়। উত্তমান্ত্র মকল সর্ধালন 
করিতে করিতে অভিমন্তার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৩। 

তখন অভিমন্তা বাণদ্বার। তাহ।দিগকে নিবারণ করিয়। বধ করিবার উচ্ছায় 

টরাপ্িত হইয়। অসংখ্য বাণদ্বার! ক্রাথপুত্রকে পীড়ন করিলেন ॥৯৪| 

ক্রমে অভিমন্ত্যু ক্রাগপুত্রের ধন্থু বাণ ও কেযুরযুক্ত বাহুযুগল, মুকুটশোভিত 
নস্তক, ছত্র, ধবজ, সারথি ও আশ্বগুলিকে ছেদন করিয়া নিপাতিত না ॥১৫॥ 

কূল, শীল, শাস্বজ্ঞান, শক্তি, কীন্তি ও অস্ত্রবলসম্পন্ন ক্রাথপৃত্র শি 
প্রায় বীরেরাই বিমুখ হইলেন? ॥২৬। 

রে 

১৩) ততঃ জ্ুগ্ধাঃ শরব্রাতৈ রাজানঃ সমবারধন্. নি। (২5). ক্রাথপুঅসযোবঘহ নি 

1১৫) "স্কুগুলৎ শিরঃ "পি, সচ্ছত্রধ্বজমন্তারং রথঞ্চাশ্বান্ ম্যপাতঘং -ব। শি। 1১০) 

1লশিলধতিবলৈ: নি | *. “পঞ্চচতারিংশোহধ্যারঃ বত ট্চত্বারিশোহধ্যাফ 
বর নি। 

৪৫ 



দ্বিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ং | 

(৮)--- 
ধতরাষ্্র উবাচ । 

তথ! প্রবিষ্টং তরুণং সৌভদ্রমপরাজিতঘ্। 

কুলানুরূপং কুর্বাণং সংগ্রামে্বপলাফিনম্ ॥১। 

আজানেষৈঃ স্থবলিভির্ান্তম শৈস্ত্িহাযনৈঃ | 

প্লবমানমিবাঁকাশে কে শুরাঃ সমবারয়ন্ ॥২॥ (বুখকম্) 

সগ্ভায় উবাচ। 
অভিমনুযুঃ প্রবিশ্যৈব তাঁবকান্ নিশিতৈঃ শরৈ | 
অকরে।ৎ প।থিবান্ সর্ববান্ বিমুখান্ পাগুনন্দনঃ ॥৩| 

তং তু দ্রোণঃ কপ? কর্ণো দ্রৌোণিশ্চ সবৃহদ্বলঃ | 
কৃতবন্মা চ হাঁদ্দিকাঃ ষড়রথাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৪॥ 

দৃষ্ট| তু সৈন্ধবে ভারমতিমাত্রং সমাহিতস্ 
সৈন্যং তব মহারাজ ! যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ॥৫॥ 

তথখেতি। কুলানরূপং যুদ্ধাদিকাঁধামিতি শেষঃ। আজানেদৈ সংকুলজাতৈঃ ॥১-১ 

অভীতি। পাণগ্ুন্ পাগুবপঙ্গান্ নন্দঘতি যুদ্ধীদিন। হধরতীতি সঃ ॥৩। 

তমিতি। ভার্দিকেয হৃদিকপুত্রঃ কতবশ্মৈক ইতি যটুসগখ্যোপপত্ভিঃ 09| 

ধৃতরাষ্্ট বলিলেন--“সঞ্জয় ! যুবক, অপরাজিত, বংশের অন্নরূপকাধা কীণা 

ও যুদ্ধে অপলায়ী অভিমন্তযু সেইভাবে জয়দ্রথসৈম্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া! সংকল, 

জাত, অত্যন্ত বলবান্ ও ত্রিবধবয়স্ক অশ্বগণের গুণে আকাশে লক্ষন কণ্যি! 

করিয়াই যেন গমন করিতে লাগিলে, কোন্ বীরের তাহাকে বারণ কবিতে 

লাগিলেন ? ॥১-_১॥ 

সঞ্জয় কহিলেন-রাজা ! পাগুবপক্ষের আনন্দজনক অভিমন্া জয়দ্রগ- 

সৈম্তমধো প্রবেশ করিয়াই সুধার বাণসমূহদ্বারা আপনার পক্ষের সমস্ত রাজকে 

পরাজুখ করিয়। ফেলিলেন ॥৩ 

তখন দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, বৃহদ্বল ও হৃদিকপুত্র কৃতবর্্মা এই ছয় 

জন রথী তাহাকে বাঁরণ করিতে লাগিলেন ॥৪8॥ - 

(9 "সংগ্রামেঘপরাজিতম্নবা বরা নি। (৩) "প্রবিশ্ঠৈতান্.বা নি। 



দ্িচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৩৫৫ 

সৌভদ্রমিতরে বীরমত্যবর্ষন্ শরান্তৃভিঃ | 
তালমাত্রাণি চাপাঁনি বিকর্ষন্তো মহাবলা? ॥৬| 

তাংস্ত সর্ববান্ মহেষ।পান্ সর্ববিগ্ঠান্্র নিষ্ঠিতান্। 

ব্য্ন্তয়দ্রণে বাঁণৈঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥৭॥ 

দ্রোণং পঞ্চাশতাবিধ্যদ্বিংশত্য। চ বৃহদ্লম্। 

অনীত্য। কৃতবন্মাণং কৃপং ষষ্ট্যা শিলামুখে; ॥৮॥ 
রুঝ্সপুষৈর্মহা বেগৈরাকর্ণঘমচোদিতৈঃ | 
অবিধ্যদ্দশভির্বাপৈরশ্বথমানমাজ্ভ্রনিঃ ॥১৯॥ 

কর্ণঞ্চ কণিন| কর্ণে গীতেন নিশিতেন চ। 

ফান্নিদিষতাং মধ্যে বিব্যাধ পরমেঘুণ। ॥১০। 

দ&েতি। সৈন্ধবে সিন্ধুবাজে জয়দ্রথে, ভারং বহদ্বাররগ রূপ” দুদ কামাম্॥৫| 
শৌভদ্রমিতি। শরান্থৃভিরিস্যনেন বীরে গিরিকপত্র, বাজাতে | ভালমাহাণি হন: 

চতধনাজাণি ॥৬| 

তানিতি। সর্ববিদ্যাঙ্থ যুদ্ধসন্দ্ধিণীষু, নিষ্টিতান্ অভিশিবিষ্টান। বা্ট্থৎ বাবধৎ ৭ 

ভন্নিবারণপ্রকীরমাহ প্রোণমিতি। শিলীমুখৈব।ণৈঃ 0৮ 

বক্মেতি | কুল্পপুখৈঃ স্বর্ণথচিতমুলদেশৈ:, আকণসমচোদিতৈঃ কণপদান্থার্টবভন কৈঃ 0৯ 

বণমিতি । কথিন। ভতদাখ্েন, পাতেন স্বণখচিতত্বাৎ পাতবনেন | ফা গ্রুনিবভিমন7:1১০| 

নহারাজ! ওদিকে জয়দ্রথের উপরে গুরুতর ভার ন্যস্ত রহিয়াছে দেখিয়। 

এপনার সৈন্যের! যুধিটিরের দিকে ধাবিত হইল ॥৫| 
আর অন্য মহাবলের! হস্তচতুষ্টয়প্রমাণ ধন্থ আকধণ করত; বার অভিমন্তারপ 

এণবাতের উপরে বাণরূপ জল বধণ করিতে থাকিলেন ॥৬॥ 

বিপক্ষবীরহস্তা অভিমন্যু ও বাণদ্বারা মহা ধন্গদ্ধর ও সমগ্র যুদ্ধধিষ্ঠায় অভি- 
নিবিষ্ট সেই সকল বীরকে যুদ্ধে নিবারণ করিলেন ॥৭। 

তিনি প্ণশটা দ্বারা দ্রোণকে, কুড়িটাদ্বারা বুহুদ্বলকে, আশীটাদ।র| কৃত- 

1মাকে এবং ষাটউ। বাণদ্বারা কৃপকে বিদ্ধ করিলেন ॥৮| 
তৎপরে অভিমন্ত্রা স্বরণপুঙ্খ, মহাবেগশালী এবং কণপর্ধান্ত আক 

তাহার পর অভিমন্ু শক্রমধো গীতবর্ণ ও সুধার কিনাসক একট। উত্তম 

গণদারা কর্ণের কর্ণদেশে আঘাত করিলেন ॥১০॥ 

1৯)" বিকষস্থে। মভারথানব। শি। (১০)-পীতেন চ শিতেন ৮৮৭ নি। 



৩৫৬ মহাভারতে দ্রোণ- 

পাতযিত্বা কৃপস্তাশ্বীংস্তথোভৌ পাঞ্চিসারথী | 
অথৈনং দরশতিবর্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥১১। 
ততো বৃন্দারকং বীরং কুরূণাং কীিবদ্ধনম্। 
পুত্রাণাং তব বীরাণাং পশ্ঠযত।মবধীদ্বলী ॥১২। 
তং দ্রোণিঃ পঞ্চবিংশত্য। ক্ষু্রকাণাং সমার্পয়ৎ। 
বরং বরমমিত্রাণীমারুজন্তমভীতবৎ ॥১৩॥ 

স তু বাণৈঃ শিতৈত্ত-পং প্রত্যবিধ্যত মারিয ! | 
পশ্যতাৎ ধার্ভরাষ্টরীণামশ্বথামনমার্জভুনিঃ ॥১৪। 
যষ্ট্যা শরাণাং তং দ্রৌণিস্তিগাধারৈ? উট | 
উঠ্ঠৈর্নাকম্পয়দ্বিদ্ধা মৈনাকমিব পর্ববতম্ ॥১৫। 

স তু দ্রোণিং ভ্রিসগুত্যা হেমপুখৈরজি্গগৈঃ | 
প্রত্যবিধ্যম্মহাঁতেজা বলবাঁনপকারিণম্ ॥১৬| 

পাতয়িত্বেতি। পাঞ্চিসারথী রথন্ত। পৃষ্টব্চিনৌ চাণকোৌ। স্তনান্থরে বঙ্গসি ॥১১। 

তত ইতি । বুন্দারকং নাম । পুত্রাণাধিত্যনাদরে ফঠা। বণী অভিমন্টযং 0১২) 
তমিতি। সমার্পঘখ অপীন্ডঘৎ | অনিত্রাণাং শণাম্, আরুজন্থৎ পীড়রন্ম্ ॥১৩| 

সইতি। শিতৈঃ শিলায়াৎ ঘর্ণেন সুধারীরুতৈঃ | আজ্দ্রনিরভিমন্তাঃ ॥১৪। 

যষ্ট্েতি। দ্রৌণিরশ্বখাম।। স্থতেজনৈঃ অতীবোচ্জলৈঃ ॥১৫। 

সইতি। অজিঙ্গগৈঃ সবলগামিভিবাণৈত | অপকারিণ মাগরেধ।দিকরন।ও 0১%। 

তদনন্তর তিনি কৃপাঁচাধ্যের চারিটা অশ্ব এবং দুই জন পুষ্টসারথিকে 

নিপাতিত করিয়া দশট! বাণদ্বার৷ কৃপাচার্যের বন্স্থলে প্রহার করিলেন ॥১১। 
রাজা! তৎপরে বলবান্ অভিমন্া আপনার বীরপুত্রগণের সমন্ছেই 

কৌরবগণের কীন্তিবদ্ধক বীর বৃন্দারককে বধ করিলেন ॥১২॥ 
এইভাবে অভিমন্তা শত্রুপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে গীড়ন করিতে 

থাকিয়া নিভয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলে, অশ্বথামা পঁচিশটা ক্ষুদ্রকদারা 

তাহাকে তাঁড়ন করিলেন ॥১৩। 

মাননীয় রাজা! অভিমন্ুও তখন ধার্রাষ্ট্রগণের সমঙ্গেই সত্তর নিশিত 

শরসমূহদ্বার৷ অশ্বথামাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥১৪।॥ 
ক্রমে অশ্বথাম। তীক্ষধার, অতান্ত উজ্জ্বল ও ভয়ঙ্কর যাঁট টা বাণদ্ারা অভি- 

মন্গাকে বিদ্ধ করিয়াও মৈনাকপর্বতের ন্যায় বিচলিত করিতে পারিলেন ন| ॥১৫। 

(১১) ঘাভয়িত্া কপককাশ্ান্,. .পি। (১৫) সিরাগধারৈ: হুতেজনৈর.. পিশ্ব। 
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তম্মিন্ ড্রোণো বাণশতং পুত্রগৃদ্ধী স্যপাতয়ৎ। 

অশ্বগ্থাম। তথ! যষ্টিং পরীপ্নন্ পিতরং রূণে ॥১৭॥ 
কর্পো দ্বাবিংশতিং ভল্লান্ কৃতবন্ম। চ বিংঘভিম্। 

বৃহদ্বলস্ত পঞ্চাশৎ কৃপঃ শারদ্ধতো। দশ ॥১৮॥ 

তীংস্ত প্রত্যবধ্ধীৎ সর্ববান্ দশভির্দশভি? শরৈ?। 

তৈরর্দ্যমানঃ সৌভদ্রঃ সর্ববতো। নিশিতৈ? শরৈ? ॥১৯॥ 
তং কোশলানামধিপঃ কণিনাহতাড়য়দ্ধ দি; | 

স তশ্তাশ্বান্ ধ্বজং চাপং সুতঞ্চাপাতয়ৎ চিট ॥১০। 
অথ কোশলরাজস্ত বিরথঃ খডুগচ্ম 

ইয়েষ ফাল্তুনেঃ কায়াচ্ছিরে। ্ রা ॥১১। 
নম কোশলানামধিপং রাজপুত্র বৃহদ্লম্ । 

হৃদি 1বব্যাধ বাঁণেন স ভিন্নহৃদযোখপতৎ ॥২২॥ 
তন্মিন্নিতি। পুত্রগদ্ধী পুত্রবৎসলঃ। যষ্টিং বাণানাম্ পরাগান প্রাপএমজ্ঞন ॥০৭। 

কণ ইতি । সবত্র ন্যক্ষিপধিতি শেষ, | শারদ্বতঃ শরদতঃ পুত্ঃ ॥১০। 
হনিতি। অদ্ামানঃ পীডামানঃ, সৌভদ্রোহভিমন্তাঃ 1১৯। 
তসিতি। কমিন। কথিনামকেন বাণবিশেষেণ । সঃ অভিন্ঠাণ ॥১৩। 

এথেতি । কোখলরাজে। বৃহদ্বলঃ বিরথঃ স্কতহননেনৈবাকম্মণ।র্থ; ॥২১। 

পরে মহাতেজা ও বলবান্ অভিমন্তু পুনরায় পর্ণপন্দ বিসতিসখাক 
“ণ্ছার। অপকারী অশ্বখামাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥১৬| 

তংকালে পুত্রবৎমল দ্রোণ একশত বাণ এব, পিত।ৰ নিকট গমনাথী 

গণনখ।ম। যাটটা! বাণ অভিমন্তযর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১৭। 
তদনন্তর কর্ণ বাইশটা, কৃতবন্া কুড়িটা, বৃহদ্বল পপ্ণাশটা এবং শবদ্ধানেব 

"এ কূপ দশট। ভল্লী নিক্ষেপ করিলেন ॥১৮। 
তাহারা সকল দিক্ হইতে নিশিত শরসমৃহদ্বার। গড়ন করিতে লাগিলে, 

শগভিমন্তা ও দশ দশটা বাণদ্বার৷ তাহাদের প্রত্যেককে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥১৯। 

এই সময়ে কোশল[ধিপতি বৃহদ্বল একটা! কর্িদ্ধারা অভিমন্তুর বঙ্ষম্থলে 

তাঢ়ুন করিলেন। তখন অভিমন্যু বৃহদ্ধলের অশ্ব, ধ্বজ, ধন্ত ও সারথিবে 
'মপাতিত করিলেন ॥২০॥ 

তদনন্তর বৃহদ্বল রথবিহীন হইয়। তরবারি ও চন্মা (ঢাল) ধারণ করিয়া 
অভিমন্ত্রুর দেহ হইতে কুগুলযুক্ত মস্তকটা হরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৯১। 

(১৭). অশ্বথাম। তথাষ্টৌ চ ..বা নি। 



৩৫৮ মহাভারতে ড্রোণ__ 

বভগ্ত চ সহআীণি দশ রাজ্ঞাং মহাত্বনামৃ। 
স্থজতামশিবা বাঁচঃ খড়গকানম্মুকধারিণাঁদ্ ॥২৩। 
তথা বৃহদ্বলং হত্বা সৌভদ্রে। ব্যচরদ্রণে । 

ব্যষটন্তযুন্মহে্ সো যোধাংস্তব শরান্থুভিঃ ॥২৪॥ 
স কর্ণ কণিনা কর্ণে পুনবিব্যাঁধ ফাল্নিঃ | 
শরৈঃ পঞ্চাশতা৷ চৈনমবিধ্যৎ কোপয়ন্ ভূশম্ ॥২৫॥ 

প্রতিবিব্য।ধ রাধেয়স্তাবন্ভিরথ তং পুনঃ । 
শরৈরাচিতসর্বাঙ্গো বহবশোভত ভারত ! ॥২৬। 
কর্ণ চাপ্যকরোৎ ক্রুদ্ধো রুধিরোতৎপীড়বাহিনম্। 
কর্ণোহপি বিবভৌ শুরঃ শরৈশ্চিত্রো হস্থগাগ্র ত? ॥২৭॥ 

সইতি। ছিন্নহদয়ে। বিদীর্ণবক্ষাঃ ॥২২। 

ব্ভগ্কেতি। বঙ্গ বিজিগ্যে। সথজতাং ক্রবতাম্, অশিব। অমঙ্গলসুচিক|; ॥২৩। 

তথেতি। ব্যষ্টভরৎ শ্বারঘ্খ। শর] অঙ্গ নীব ভে এতেন যোধান্ বুখাশিবে। 

বাজতে ॥২৪॥ ৃ 

সইতি। কণিন। তদাখ্যেন বাণেন। ফাঙ্জনিরডিমন্তাঃ ॥২৫| 

প্রতীতি। তাবদ্িঃ পর্ধাশতৈব। আচিতসর্বাঙ্গে। ব্যাপ্ূসকলাবয়ুবঃ ॥২৬। 

কণমিতি। ঞবিরস্ত উপীড়ং প্রবাতং বহতীতি তম্। অঞগাধুতে। রন ভ্ঃ॥২৭। 

তখন অভিমন্ন্যু একট| বাণদ্বারা কোশলদেশ।ধিপতি রাজপুত্র বৃহদ্দলের 

হৃদয় বিদ্ধ করিলেন; সেইক্ষণেই তিনি বিদীর্ণহৃদয় হইয়। পতিত হইলেন ॥:১। 

পরে খড়গ ও চন্মধারী দুঢচিন্ত দশ সহস্র ক্ষত্রিয় অমঙ্গলস্টচক বাক্য বলি? 

লাগিলে, অভিমন্যু তাহাদিগকেও পরাজয় করিলেন ॥২৩॥ 

মহাধনুদ্ধর অভিমন্ত্রা সেইভাবে বৃহদ্বলকে বধ করিয়া যুদ্ধে বিচরণ করিচ 

লাগিলেন এবং জলের ন্যায় বাণ বধণ করিয়া আপনার পক্ষের যোদ্ধাদিগবে 

বারণ করিতে থাকিলেন ॥২৪॥ 

ক্রমে অভিমন্ত্ু পুনরায় একটা কণিদারা কর্ণের কর্ণদেশ বিদ্ধ করিলেশ 

এবং উহাকে অতান্তক্ুদ্ধ করতঃ পঞ্চাশটা বাণদারা তাড়ন করিলেন ॥২৫। 

ভরতনন্দন ! তখন কর্ণও ততগুলি বাণদা'র! পুনরায় অভিমন্ত্যকে বিদ্ধ 

করিলেন। সেই সময়ে অভিমন্ত্রা বাণব্যাপ্তদেহ হইয়া বিশেষ শোভ| পাইতে 
লাগিলেন ॥২৬। 

(২৪) ইত: পরম্ 4." ষট্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | সঞ্জয় উবাচ? ব, “ ''সপ্টচত্বারিংশোহদযাগ: | 

সঞ্চয় উবাচ" বারা নি। (২৭) শরৈশ্ছিক্পোহস্থগাপ্ুত:- নি ৰ 



পর্বৰণি [ঘচত্বারংশোহ্ধ্যায়ঃ | শা 

তৌ৷ তথা শরচিত্রাঙ্গৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতো | 
বভ়ৃবতুর্মহা ত্মানৌ পুগ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥২৮। 
অথ কর্ণস্ত সচিবাঁন্ ষট শূরাংশ্িত্রযোধিনঃ 
সাশ্বসুতধ্বজরথান্ সৌভদ্রো নিজঘাঁন হ ॥২৯॥ 
তথেতরান্ মহ্ষাসান্ দশভিদ“শভিঃ শরৈঃ। 
প্রত্যবিধ্যদ সংভ্রান্তস্তদভূতমিবাভবৎ ॥৩০॥ 
মাগধস্ পুনঃ পুত্রং হত্বা ষড়ভিরজিঙ্গগৈ | 
সাশং সমৃতং তরুণমশ্বকেতুমপাতয়ৎ ॥৩১। 
মার্তিকাবতকং ভোজং ততঃ কুগ্তরকেতনমৃ। 
ক্ষুরপ্রেণ সযুন্মথ্য ননাদ বিস্যজন্ শরান্ ॥৩২। 

তাবিতি। সমুক্ষিতৌ সিক্তদেহৌ | পুষ্পিতৌ সঞ্জাতপুদ্পৌ 0১৬ 

আঅথেতি। সচিবান্ সহায়ান্। চিত্রযোধিনে| নানাবিপযুদ্ধক| বিণ? ॥১৯। 

তখেতি ৷ অসহন্রান্তঃ অবিচলিতচিন্তঃ । একন্ বনুপ্রচিতাডনমেনাদুতমিতি ভবঃ 0৩৭ 

অ[গরন্েতি। আগপশ্য মগধরাজশ্য জনৎসেনম্ত | অঙিদ্গগৈর্ববাণৈ: ৩১ 

এাছিকেতি। মুরিকান্তান্তীতি মৃত্তিকাবান্ দেশঃ তশ্যাযং বাজেতি মান্তিাণতকহম্ ॥৩১। 

পরে অভিন্থা ত ক্রুদ্ধ হইয়! কর্ণের অঙ্গে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিলেন। 
হখন বীর কর্ণ অভিমন্তুর বাণে রক্তাক্তদেহ ও বিচিত্রমূ্তি হইয়। শোভা 

গাইতে থাকিলেন ॥২৭॥ 

সেই মহাম্সারা দুঈ জনই বাণ সংলগ্ন হওয়ায় বিচিত্রাঙ্গ ও রক্তাক্তদেহ 
হয়া পুষ্পসমন্বিত ছুট! কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় হইলেন ॥১৮। 

হাহ[র পর অভিমন্া অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত কর্ণের সহচর ছয় 

ঢশ বিচিত্রযোধী বীরকে বধ করিলেন ॥২৯। 
এবং ঠিনি অবিচলিত থাকিয়া দশ দশটা বাণদ্বার| অপর মহাদন্টদ্ররধিগকে 

এাঁতবিদ্ধ করিলেন; তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥৩০ 
র তিনি ছয়টা বাণদ্বার! চারিটা অশ্ব ও সারথিকে বধ করিয়। মগপ- 

৫5 জয়ংসেনের পুত্র যুব! অশ্বকেতুকে নিপাতিত টা ৩১ 
তাহার পর অভিমন্যু একটা ক্ষুরপ্র-(বাণবিশেষ) দ্বার।৷ মার্তিকাবতদেশীয় 

গজধ্বজ ভোজকে তাড়ন করিয়া বাণক্ষেপে করতঃ রি হনাদ করিয়। 
প 

ডাঠালেন ॥৩১॥ 

(২৮) তাবুভ শরচিত্রাঙ্গৌ - বানি। (৩১) মাগধস্ত তথ পুত্রম্. বা শি। 



৩৬০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তস্য দৌঃশাসনিবিদ্ধা চতুভিশ্ততুরে। হয়ান্। 
সুতমেকেন বিব্যাধ দশভিশ্চাজ্জনা ত্বজম্ ॥৩৩। 

ততো দৌঃশাপনিং কাঞ্চিবিদ্ধা সপ্তভিরাশুগৈঃ | 
'রস্তাদ্রক্তনয়নে! বাক্যমুচ্চৈরথাব্রবীৎ ॥৩৪॥ 

পিত। তবাহবং ত্যক্ত। গতঃ কাপুরুযে। যথা । 
দিক্্যা ত্বমপি জানীষে যোদ্ধং ন ত্য মোক্ষ্যসে ॥৩৫। 
এতাবছুক্ত।! বচনং কন্মীরপরিমাঁজিতম্ । 
নারাচং বিসসর্জাম্মৈ তং দ্রৌণিস্ত্রিভিরচ্ছিনৎ ॥৩৬॥ 
তস্তার্জনিধ্বজং ছিত্া শল্যং ভ্রিভিরতাড়রৎ | 

তং শল্যো নবভির্ববাণৈর্গার্দ,পাত্রেরতাড়য়ৎ। 
হুদ্যসংভ্রান্তবদ্রাজন্! তদদ্ভূতমিবাঁভবৎ ॥৩৭॥ 

তত্তেতি। দৌঃখাসণিছু £শাসনপুহত চতুভিং এরৈঃ। তং সারথিম্ ॥৩৩। 
তত ইতি। কাঞ্চিরভিমন্তাঃ | আশ্তগৈর্বাণৈঃ | সপ্রস্তাৎ ক্োধাজ ॥৩৪। 

পিভেতি । আব” রখস্থলম্। দিষ্া ভাগোন। যোক্ষাসে মম তস্তাহ ॥৩৫| 

এতাবদিতি। কম্মারপরিমাজিত* শিক্পিপরিষ্কতম্। দ্রৌণিরশ্বখাম। ॥৩৬| 
তশ্তেতি। গৃধানামিমাশীতি গাদ্ধীণি পত্রাণি পক্ষ যেখু তৈ। যট্পাদোহয শ্োক£ ১5৭ 

তখন ছুঃশাসনের পুত্র যাইয়। চারিটা সাঁণদুররা অভিমন্তার চারিটা অশকে 

এবং একট! বাণদারা সারথিকে বিদ্ধ করিয়া দশ দশটা বাণছারা অভিমন্নাবে 

বিদ্ধ করিলেন ॥৩৩। 

তদনন্তর আভিমন্তাও্ড সাতটা বাণদরা ছুঃশাসনের পুত্রকে বিদ্ধ কিয় 

ক্রোধে আরক্তনয়ন হয়া উচ্চন্বরে এই কথা বলিলেন--৩৪। 

“তোমার পিত। কাপুরুষের হ্যায় রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে” 

ভাগ্যবশতঃ তুমিও যুদ্ধ করিতে জান বটে, তবে আজ আমার হাঁত হইতে মি 
লাভ করিতে পারিবে না? ॥৩৫। 

এই পর্ধান্ত বাকা বলিয়াই অভিমন্তযু শিল্পিপরিম।জিত একটা নাব 

দুঃশাসনের পুত্রের উপরে নিক্ষেপ করিলেন; তখন অশ্বথামা তিনটা বাণদা৭' 

স্টোকে ছেদন করিলেন ॥৩৬॥ 
পরে অভিমন্য অশ্বখাঁমার ধ্বজ ছেদন করিয়া তিনটা বাণদারা শলাকে 

তাড়ন করিলেন। রাজ! ! তখন শলা অবিচলিতের স্তায় থাকিয়া গৃধপক্ষঘুন্ত 

(৩৬) -ভ্রিভিরাচ্ছিনং-বাব রা নি। 



পর্ব্বণি িচত্বারিংশো ইধ্যায়ঃ | 

তস্তার্জুনিধ্ব জং ছিন্বা হত্বোভৌ পাঞ্চিমারথী। 
তং বিব্যাধায়সৈঃ ষড়ভিঃ সোহপা ক্রা মদ্থান্তরম ॥5,। 
শত্রপ্ীয়ং চক্দ্রকেতুং মেঘবেগং সুবর্চদম্ | 
ূরধ্যভাসঞ্চ পঞৈতান্ হত্বা বিব্যাধ সৌবলন্ ॥৩ ॥ 
তং সৌবলস্ত্রিভিবিদ্ধা দুর্য্যোধনমথা ব্রবীৎ। 
সর্ব এনং প্রমথীমঃ পুরৈকৈকং হিনস্তি নঃ08০| 
অথাব্রবীত্তথা দ্রোণং কর্ণো বৈকর্তনে। রণে। 

পুর। সর্ববান্ প্রমথ তি ভ্রহাস্ত বধমাশ্ড নঃ ॥৪১ 

ততে। দ্রোণে। মহেঘ।সঃ সর্বাতস্তান্ প্রত্যভামত | 

অন্তি বাহস্তান্তরং কিঞ্চিৎ কুমারস্তাথ পশ্যত ॥১১। 

তে চে ২ 

তচ্গেতি। আয়সৈলৌ হঘমৈর্বাণৈঃ | অপাঞ্ামৎ অপচত্যাগন্জত ॥9 1 

এক্রঞ্সমিতি | বিবাদ অভিমষ্ঠারেব, সৌবলদ সবলপুত শনুণিম্ 02১1 
তমিতি। পুর] আগামিশি কাপে, হিনস্তি বিনাশফিয়াতি, নঃ অস্মাকম্ ॥5০। 
গ্থতি। বৈকর্ভনঃ সুবাপুত্;॥ পুরা পরস্মিন্ কালে। বরং ববোপাতম্॥১১। 

তত ইতি। অন্থরং ছিদ্রং গ্রহারাবক।এ ইতার্থঃ ॥৪২| 

নয়ট। বাশছার৷ অভিমন্থ্যর হৃদয়ে গীড়ন করিলেন; সেটা যেন আশ্চঘোব সায় 

হইল ॥৩৭| 

ক্রমে অভিমন্থ্য শলোর ধ্বজ ছেদন এবং পুষ্ঠবণ্তী সারথি দুই জলে বদ 

করিয়া ছয়ুট। লৌহ্ময় বাণদ্বারা শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। তখন শলা অপশ্ত 

| অন্যরথে গমন করিলেন ॥৩৮॥ 

তদনন্তর অভিমন্াু__শক্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, স্ুবচ্চা ও সধাভাস এ 

গাচ জন বীরকে বধ করিয়া ৭ বিদ্ধ করিলেন ॥৩৯। 
তখন শকুনি তিনটা! বাণদ্ধ।রা অভিমন্থ্াকে বিদ্ধ করিয়। ঢাপ্যোধশকে 

ব'ললেন-_-আমরা সকলে ইহাকে বধ করি। ন| হইলে, এ পরবে 

শমাদের এক এক জনকে বধ করিবে? ॥8০। 

তাহার পর সূর্ধাপুত্র কর্ণও দ্রোণকে সেইরূপই বলিলেন_'আাচাধা ! হয় ৩ 
শভিমনথ্ পরে আমাদের সকলকেই যুদ্ধে বধ করিবে। অতএব আগনি মঈৰ 

উহার বধের উপায় আমাদের নিকট বলুন? ॥৪১॥ 

খুনী নব এনং নিষ্ীম- বা, সর্ব এনং বিমদীগ: _ব নি (৭২1 অনি 

বোহঙ্থান্থরং কশ্চিৎ কুমারস্তয প্রপশ্ততি-পি ব। 

৪৬ | 



৩৬২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অন্বস্ত পিতরঞ্চাগ্ চরতঃ সর্ববতো দিশম্। 

শীঘ্বতাং নরদিংহন্ত পাগুবেয়স্ত পশ্যাত ॥৪৩। 

ধনুর্মগুলমেবাস্ত রথমাগেধু দৃশ্যাতে | 
সন্দধানস্ত বিশিখান্ শীস্রঞ্চেব বিমুঞ্চতঃ ॥881 

আরুজন্নপি মে প্রাণান্ মোহয়ন্নপি সাঁয়কেঃ | 

গ্হ্র্যযতি মাং ভূয় সৌভদ্রঃ পরবীরহা! ॥8৫॥ 
অতি মাং নন্দয়ত্যেষ মৌভদ্রো৷ বিচরন্ রণে। 

অন্তরং ঘস্ত সংরব্ধ! ন পশ্যান্তি মহারথা; ॥৪৬। 

অস্যতে। লঘুহস্তম্ত দিশঃ সর্ববা মহেষুভি | 

ন বিশেষং প্রপশ্যামি রণে গান্তীবধন্থন? ॥৪৭॥ 

অথ কণ% পুনর্জো ণমাহাজ্জুনিশরাহতঃ | 

স্থাতব্যমিতি তিষ্ঠামি গীঢ্যমানোহভিমন্তযুন। ॥৪-॥ 

অর্থিতি। অস্ত পিতরমজ্জনম্ অন্ত ভৎসদশস্তেত্য্থঃ। শাঘ্রতামখ্ক্ষেপে ॥৪৩| 

পন্টরিতি | পন্তমণ্ডণ* মগ্ডলীকত" ধ্টবেব | বিশিখান্ বানান 0৪৪ 

আরুজন্নিতি। আকরুজন্ সমাগ্ ধাখযন্। উর সাতিখষম্ ॥9৫॥ 

অতীতি। অতিনন্দ্ঘতীতি সঙ্গন্ধঃ | অন্যরং ছিদ্রম্, সংরন্ধাঃ নুদ্ধাঃ ॥১%। 

অশ্তত ইতি । অশ্যতঃ শ্ষিপতে। ব্যাগ বত ইতার্থঃ। বিশেষ, বৈষম্যম্ ১৭ 

অথেতি। আহ ব্রবাতি ম্ম, আজ্জনেবভিমন্যো; শট্রবাহতিত ॥0১৮| 

তাহার পর মহাধন্দ্ীর দ্রোণ উহাদের সকলকে বলিলেন--এই কুমার 
কোন ছিদ্র (ফাক) আঁছে বা আপনারা দেখিতেছেন কি? ॥9১। 

এই নরশ্রেষ্ট পাণগুবনন্দনটা উনার পিতার ন্যাঁয়ুই ভাজ সকল দিকে পিটবণ 

করাতেছে ; এই অবস্থায় উহার শীন্রতা দেখুন ॥১৩॥ 
এ__যে দ্রুত বাণসন্ধান ও বাণন্ষেপ করিতেছে, এ আবস্থায় রথপথে উহ 

কেবল মণ্ডলীভূত ধনুখানাই দেখা যাইতেছে ॥88॥ 
বিপক্ষবীরহস্তা এই স্বভদ্রানন্দন বাণদ্ারা আমার প্রাণ বাখিত বা আমাকে 

মোহিত করিয়াও আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিতেছে ॥8৫॥ 

এই অভিমন্া যুদ্ধে বিচরণ করিতে থাকিয়া আমার অতান্ত আনপর 
জন্মাইতেছে ; ক্রুদ্ধ মহারথেরা যাহার কোন ছিদ্র দেখিতেছেন ন| ॥৭৬॥ 

লঘুহস্ত অভিমন্্ু বাণদ্বারা সকল দিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে । স্ৃতরা; যু 

অজ্জুন হইতে উহার কোন বৈষম্য দেখিতেছি না ॥৪৭॥ 

(৪৩). পিতরং হাস্ব-..পি ব। (৪৬) অতিমানং দধাত্যেষ...বা নি। 

টন 



পর্ব্বণি দিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪ 

তেজস্থিনঃ কুমারস্তা শরাঃ পরমদারুগাঃ। 
ক্ষিণৃত্তি হৃদয়ং মেহগ্ভ ঘোরা: পাবকতেজন: ॥৪৯| 
তমাচার্য্যোহব্রবীৎ কর্ণ, শনকৈ? গ্রহসনিব | 

অভেছ্যমন্য কবচং ঘুব। চাশুপরা ক্রম? ॥৫০|॥ 

উপদিষ্ট। ময়! চাস্ত পিতুঃ কবচধারণ| | 

তামেষ নিখিলাং বেভ্ি প্রুবং পরপূরঞ্য়; ॥৫১| 

শক্যন্তস্ত ধনুশ্ছেন্ড জ্যা চ বাণৈঃ সমাহিতৈঃ। 
অভীষবে| হয়াশ্চৈব ভখে।ভৌ পাফিস। রুহী ॥৫১। 
এতৎ কুরু মহেঘাস ! রাধেয়! বদি শক্যতে। 

আথেনং বিমুখাকৃত্য পশ্চাৎ গ্রহরণ” কুরু ॥৫৩॥ 

তেজন্বিণ ইতি । কিছ বিদারয়ন্তি। পাবকল্য বছেবিব তাজ মেমত তে ॥3উ। 
ভমিতি। অত্ঃ কবচভেদেন দেহভেদঃ খন্খসন্তব এবেতি ভাব 0৫১ 

নগীদশমন্তাভেগ্ং কব৮ং কৃত ইত্যাভ উপেতি। পিডুবজ্জনন্তা 0৫১ 

এক।মিতি। জা চচ্ছেও, শক্যত্যাদিকমৃহনীরম্। অভীমন; অধমগরজ্জবঃ 1৫১। 

এতদিতি। ভেরাপেষ। কণ।। পশ্চাহ পু্ঠতঃ0৫৩| 

ভপনন্তর আভিমন্তার বাণে আহত কর্ণ পুনরায় দ্োণকে বলিলেন 

'আচাষা ! অভিমন্তা যেরূপ গীড়ন করিতেছে, তাহাতে আমি-থাকিতে হয় 

পলিয়। থাকিতেছি ॥৪৮॥ 

এই তেজন্বী কুমারের গঠ্দ(রুণ € অগ্নির ম্যায় গজন্ী ধিশাল বাণঞ্ুলি 

»"ক্ম আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে? ॥৪৯॥ 

তখন দ্রোণাচাধ্য মৃদু মুছু হাস্য করতই যেন কর্ণকে বলিলেন--এইভার কৰচ 

এভেগ্ঠ, এ-যুবক এবং ইহার পরাক্রমও দ্রতকাধ্যকারী ॥৫৭॥ 

গামিই ইহার পিতাকে কবচধারণের নিয়ম বলিয়। দিয়ছিল[ম ;: শঞনগর- 

'ণভয়ী এই অভিমন্তুু নিশ্চয়ই সে সমপ্ত জানে ॥6১। 
বিশেষসন্ধানপুববক বাণদ্ার। উহার ধন্ত্, গুণ ও ঘোড়ার লাগাম ছেদন কর। 

ধাইতে পারে এবং ঘোড়াগুলিকে ও পিছনের সারথি দুই জনকে বধ করাও 

সম্ভবপর ॥৫১) 

অতএব মহাধনুদ্ধর কর্ণ! যদি পার, তবে ইহা কর, তাহার পর উহাকে 

বিমুখ করিয়া পিছনের দিক্ হইতে প্রহার করিতে থাক ॥৫5॥ 

(২২) বাণৈ: সমাহিতৈঃ । অভীষুশ্ঠ হয়ান্চৈব বা নি। 



৬৬৪ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

সধনুক্ষো ন শক্যোহ্যমপি জেতুং স্রান্্ররৈ2। 

বিরথং বিধনুষ্ষঞ্চ কুরুধৈনং যদীচ্ছসি ॥৫৪| 
তদাচার্ধ্যবচঃ শ্রুত্বা কর্ণ! বৈকর্তনস্তরন্। 

অস্ততো লঘুহস্তস্ত পুষ্ঠতো ধনুরচ্ছিনৎ ॥৫৫॥ 
অশ্বীনস্যাবধীদ্দ্রোণেো। গৌতমঃ পাঞ্জিসারথী। 

শেষীস্ত চ্ছিন্নধন্থানং শরবর্ষেরবাঁকিরন্ ॥৫৬॥ 
তরমাণাস্ত্রাকাঁলে বিরথং যথুহারথাঃ | 

শরবর্ধৈরকরুণ। বাঁলমেকমবাঁকিরন্ ॥৫৭॥ 

স চ্ছিন্নধন্বা বিরথঃ স্বধম্মমন্ুপালয়ন্। 

খড়গচম্ধরঃ জীমানুৎ্পপাত বিহায়সা ॥৫৮॥ 

মেতি। খদীচ্ছসি হস্থসিতি শেষঃ | কুটনীতিরিয়ঘচবাস্য শিত্রামন্তাষা। ॥৫9| 
তিতি। বৈকর্ভনঃ সুষাপুত্রত ত্বরন্ অবমাণঃ। অন্ততে। বাণান্ শিপতঃ ৫৫ 

অঙ্বানিতি। গৌতম কপঃ | শে! ছুধ্যোধনাদঘ ॥৫৬| 

রেতি। দেব কপ, কর্ণ, অশথামা। ছুয্োরনত শকুনিন্চেতি ফক্মহারথ।5 ॥৫৭| 

সইঙি। ক্ববন্মং করিয়নিধমম। শমান্ বীরশোভাবান্, উত্পপত রখাখ ॥৫৮। 

ও যদি ধন্তযুক্ত থাকে, তবে দেব-দানবেরাও উহাকে জয় করিতে পাবেন 

না। গুতরাং যদি উহাকে বধ করিতে ইচ্ভা কর, তবে উহ্ভাকে রথবিহীন 
ধশৃহ্য কর ॥৫১। 

সধানন্দন কর্ণ প্রোণাচাযোর সেই কথ শুনিয়। অরাধিত হইলে 
আভিমন্ঠা দ্রতহস্তে বাণক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পিছনের দিক্ হইত 
তাহার ধনু ছেদন করিলেন ॥৫৫॥ 

দদ্রোণ অভিমন্তার অশ্বগুলিকে এবং কৃপ তাহার পুষ্টবন্তী সারথি ছুই জনে 
বধ করিলেন; আর অবশিষ্ট মহারথেরা ছিন্নকাম্ম্ক অভিমন্তার উপবে বাণ 

লধণ করিতে ল।গিলেন ॥৫৬। 

নিদ্ঘয় দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, ছুর্ধ্যোধন এবং শকুনি এই ছয় জন 
মহারথ ত্ররার সময়ে ত্বরান্বিত হয়া রথবিহ্ীন, বালক ও একাকী অভিমন্তা 

উপরে বাণ বণ করিতে থাকিলেন ॥৫৭| 

তখন ছিন্নকাম্মুক, রথবিহীন, অথ চ বীরশৌভায় শোভিত অভিমন্তয 

ক্ষজিরধন্ম রক্ষা করতঃ খড়গ ও চম্ম ধারণ করিয়া আকাশপথে রথ হইতে লা 

দিয়া উঠিলেন ॥৫৮॥ 

৬ 

(৫৫). পৃৎকৈরচিরচ্ছিনৎ্পি বাব। (৫৬) অশ্বানন্াবধীস্টোজঃ...পি বাব। 
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মার্গৈঃ সকৌশিকাগ্ৈশ্চ লাঘবেন বলেন চ। 
আজ্জনিব্যচরদ্যোনি ভূশং বৈ পক্ষিরাড়িব ॥৫১। 
মধ্যে নিপতত্যেষ সাসিরিত্যুদ্ধদৃষ্টযঃ | 
বিব্যধুস্তং মহেম্বাসং সমরে নি [নঃ ॥৬০॥ 
তন্ত ড্রোণো হচ্ছিনম্মুক্ট খড়গং মণিমযত্সরুদ্। 
ক্ষুরপ্রেণ মহাঁতেজা স্তরমাণঃ টি ॥৬১। 

ব্যসিচন্মেবুপুর্ণাঙ্গঃ সৌহন্তরিক্গাৎ পুনঃ ক্ষিতিষ্। 
আস্থিতশক্রমুগ্যম্য দ্রোৌণং ত্রুদ্ধোহভ্যধাবত ॥৬২॥ 

স চক্ররেণুজ্জলশে1ভিতাঙ্গো বভীবতীবোচ্ছলচক্রপ।ণিঃ | 
রণেহভিমন্তুঃ ক্ষণমাগ রৌদ্রঃ স বাস্থদেবানুকৃতিং প্রকৃর্ন্ ॥৬৩| 

এ্গৈরিভি। কৌশিকাদযো মগ যুদ্ধণাঞ্চে প্রসিদ্ধ লাথবেন ভ্রু 
নীতি । অদিন। মহেতি সাসিঃ, উদ্ধপৃষ্টয়ে। ডোবা দম: ॥৮৩| 
তশ্তোভি। মনিমঃ ত্সরুমু ট্টিদেশে| যম্ত তম্। সপঙিহ এরাবিজনী ॥৮১। 
বাসাভি। ছেদনাখ বিগতে অসিচন্মণা যত সম বাসিচন্া, টন ॥৩১॥ 

সইতি। চঞ্জেণ রেণুঙিধুণিভিশ্চ যথাঞএমম্ উজ্জণানি শোঠিতানি ৯ খানি মং সং 

৭; অভীবোজ্জল চঞ্জং পশৌ মস্ত স | তাুশশ্, মোহিত । রর মোহ ভমন্াঃ 

« দেবাপক্রতিং চঞ্ধারণেন কুষ্খ্করণহ পবন, গণুষ্। রগে। বৌতো। ভদদরশ্ঠ, আম 
এ২৭।  “খেযাঙ্গনিম্মাণবিধৌ বিবাতুর্ণাবণা উৎপাদ্ধ ইবাম শটে ইতি ঝমাবসগ্তব্গেগবখ 

“৬ শাদেশাতাব আম ॥১৩| 

রুমে তিনি পেচকপ্রভূতির গতির নিয়মে শান্তা ও শক্তির গুণে গরুডের 

হা আকাশপথে (ভঁতল অপেক্ষা) অধিক বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫৯ 

*খন “তরবারিধারী অভিমন্ত্রা অ।মার উপরেই পতিত হইবে ইহা ভাবিয়। 
মহ মহারথের উদ্ধদৃষ্টি হইয়। ছিদ্র (ফক্) দেখিয়। সেই মহাপন্দ্ধর অভি- 

পাপ বাণছার। বিদ্ধ করিতে থ[কিলেন ॥৬০| 

এমে মহ।তেজা ও শক্রবিজয়ী দ্রেণ তরান্বিত তইয়। একট। ক্ষরপ্র- বোণ- 

শষ) ছ্ব।র| অভিমন্তার তরবারির মণিময় মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন ॥৬১। 

"সই সময়ে অভিমন্যুর আসি ও চন্ম নষ্ট হইয়। গেল, সমস্ত আঙ্গও বাগে 

পুর্ণ হইয়া পড়িল; তথাপি তিনি ভ্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় আকাশ হইাতে 

$ তল আসিয়া! চক্র উত্তেলন করিয়। দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৬১। 

).''সোহুস্থরিক্ষাচ্চ ততঃ ক্ষিতিম-পি। 



৩৬৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সৃতরুধিরকৃতৈকর|গবস্ত্রো ভুকুটিপুটাকুটিলো হতিসিংহনাঁদঃ । 

প্রভুরমিতবলে! রণেহভিমন্ত্যনুপিবরমধ্যগতো বিরাজতে ন্ম ॥৬৪। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতাঁযাং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

অভিমন্যুবধে ঘভিমন্যুপরা ক্রমে দ্বিচত্বারিংশো হধ্যায়? ॥০| & 
০৮০ শপ ০০ ০-- পাশ 
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সঞ্জয় উবাচ । 

বিদে্ঃ স্বসুর্ন্দকর? স বিষ্ঞায়ুধভূষিতঃ। 
ররাঙ্গাতিরথঃ সংখ্যে জনার্দন ইবাপর? ॥১॥ 

ক্রতেতি । কতৈগাহাদগলিতৈঃ কধিরৈঃ কত একে |হদ্বিতীয়ে| রাগে। রপ্ধন” যল্তা তাত 

বন্ধং যন্ত সং) ভুকটিপুটেন আকুটিলঃ অভীবকুটিপবদনত আতি মহান্ সিংহনাদে। যস্য ১. 

%ঃ অপ্রঞ্রভাবশালী, অমিহবলশ্তাভিমজা রণে তত্র সমরাঙ্গনে, বিপক্গাণাৎ নৃপবরাণিঠ 

মধ্যগত* মন্ বিরাজতে "মম ॥৬১। 

ইতি মভামভেপ।ধ্যাধ-ভাবতাচাণা-শ্লীভরিদসসিঙ্ধ'ম্তব[গাশ ভট্টাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভাব 

টাকারাং ভারতকৌমুদীমমাখাদা* ছ্োধপর্ববণি অহিমন্তাবধে দ্বিচ হারিংশোহধ্যাঘঃ ০ 

২) 

বিষ্ঞোরিতি | বিষ্ছো: কুদ্ন্ত, দতভগিন্য।; ভন শনদববঃ পুত্রজাপানন্দ জন কত বিষ. 

রুষ্ণম্য আযুধেন চন্েণ ভূষিত অতিরথোহভিম্টাঃ ॥১। 

তৎকলে অভিমন্যুর অঙ্গ সকল চক্রের কিরণে উজ্জ্বল এবং ধুলিজালে 

শোভিত হইয়াছিল । স্ুতর।ং অত্যন্তেজ্ৰলচক্রধারী অভিমন্যু শোভা পাতে 

লাগিলেন । আবার চক্র ধারণ করায় কৃষ্ণের অনুকরণ করিতে থাকিয়া ভিন 

ক্ষণকাল রণস্থলে রৌদ্রমূত্তিও হইলেন ॥৬৩॥ 

অভিমন্ত্ুর পরিধানের বস্ত্রধানি গলিত রক্তের ধারায় রঞ্জিত হইয়াছিল, 

ভ্রুকুটি করায় মুখমণ্ডল বিশেষ কুটিল দেখা যাইতেছিল এবং তিনি গুরুহব 

সিংহনাদ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় অস্ত্র প্রভাবসম্পন্ন ও মহাবল অভিমণ্না 

সমরাঙ্গনে বিপক্ষ রাজাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতে থাকিলেন? ॥৬৪॥ 

(৬৪) শতকুপিরক্তৈকবাগবস্্£.পি । * . *সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ) ব, এ 

চত্বারিংশোহ্ধ্যাধত বা র|নি। (১) -বিষ্পোঃ সমানন্দকর:-"'পি,*"স বিষ্ঠা যুধভূষণ:-"" 
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মারুতোদ্ধতকেশান্তমুদ্যতারবরায়ুধম্। 

বপুঃ সমীক্ষ্য পৃরথীশ ছুঃসমীক্ষ্যং সরৈরপি ॥২। 
তচ্চন্রং ভূশমুদ্বিগ্রীঃ সংচিচ্ছিদ্ুরনেকধ। | 
মহারথন্ততঃ কাফি স জগ্রাহ মহাগদাম্ ॥৩॥ (যগাকম) 
বিধনুঃস্তন্দনাসিস্তৈবিচক্রশ্চারিভিঃ কৃতঃ 
অভিমনুযুগদাঁপাঁণিরশ্বখামানমার্দয়ৎ ॥৪| 

স গদাযুদ্যতাং দৃষ্টা জলন্তীমশনীমিব | 
অপাক্রামদ্রখো পস্থাদ্িক্রমাংস্ত্ীন নরধভঃ ॥৫। 
তস্যাশ্বান্ গদয়া হত্বা তথোভৌ পাঞ্চিসারথী । 
শরাঁচিতাঙ্গঃ সৌভদ্রঃ শ্বাবিদ্ৎ সমদরশ্যুত ॥৬| 

মাকতেতি। মারুতেন বামুন। উদ্ধতৈ: সঞ্চালিতৈ: কেশৈরদ' বিনেম্নারম্। উদ্ধা। 

গন্তোশিতম্ অরৈঃ অন্থর্গততিযাককার্বরং শে্মাযুপং চঞত যেণ ভহ। বপুঃ অঠিমনো।: 

এপীবম। কাঞ্চিরভিমন্তাঃ | “অন্থঃ গ্রাস্থেহন্িকে নানে স্বকপেহতিমানাহবোণ এ আপণ শ্র্থে 
৮ চক্রাঙ্গে শীপ্বগে পুনরন্াবং ইত ভয়ত্রাপি বিগ্ঃ 0১০৩| 

বিধ্গরিতি। তৈর্দোবাদিভিররিডিত, বিগত] ধন্ট; আন্বনে। বথঃ অসিন্চ হে ধলা সং 

বিচক্রশ্চ কতোত্ভিমন্তাঃ, গদাপাশিঃ মন্, অশ্বখামানমূ। আদ্দঘং পীডঘিতমগন্ছত ॥৭। 

সইতি। সঃ অশ্বখাম|। অশনীং বঙ্জমূ। ত্রীন্ বিক্রমান্ প্রপন্ম্মান ₹ হ| || 

সঞ্জয় বলিলেন_--কৃষ্ণভগিনী স্থভদ্রার আনন্দজনক, চক্রশোভিহ ও অতি- 

রথ অভিমন্তয দ্বিতীয় কৃষ্ণের ন্যায় সমরাঙ্গনৈ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১। 

তৎকালে বায়ু তাহার কেশকলাপ সঞ্চালন করিতে থাকায় ভাহার দেহটা 
-ই সুন্দর দেখাইতেছিল, আবার চক্রটীর ভিতরের তেরচ। কাগগুলি শ্ুন্দর 

সাজান থাকায় তাহাঁও উত্তম বলিয়া ধারণা হইতেছিল, সেই চর্রন্টা তিনি 
হলিয়। ধরিয়াছিলেন। ম্ৃতরাং তাহার সে আকৃতির দিকে দষ্টিপাত কর 

দেখগণেরও ছৃ্ধর হইয়াছিল। সেই আকৃতি দেখিয়। রাজার! অতান্ত উদ্দিগ 
হইয়া সেই চক্রটীকে বহুখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর মহারথ 

অভিমন্ত্য বিশাল গদা ধারণ করিলেন ॥২--৩॥ 

সেই শক্রর। অভিমন্তার ধনু, রথ, তরবারি ও চক্র বিনষ্ট করিলে, হিণি গদ। 

ধারণ করিয়! অশ্বথামীকে আঘাত করিবার জন্য ধাপিত হইলেন ॥$। 

তখন অশ্বথাম! বজের ন্যায় উজ্জল ও উদ্ভত গদা দেখিয়। রথ ঠইতে নামিয়। 

তিন লাঁফে সরিয়। গেলেন ॥৫॥ 

(২)-.উদ্তা সিবরামুধা:...পি...উদ্যতাসিবরাষুধমূ...ব,'-উদ্যতারিবধামুপম্" "শি | 



৩৬৮ মহাভারতে দঁণ__ 

ততঃ স্থবলদায়াদং কালিকে যমপোথয়ছ। 

জঘান চাম্যানুচরন্ গান্ধারাঁন্ সপুসণ্ততিমূ। 

পুনশ্চৈব বসাতীয়।ন্ জঘান রথিনো৷ দশ ॥৭॥ 

কেকযানাং রথান্ সপ্ত হত্বা চ দশ কুঞ্জরান্। 
দৌঃশোসনিরথং সাশ্বং গদয়। সমপো থয়ৎ ॥৮॥ 
ততে। দৌঃশাসনিঃ ক্রুদ্ধে। গদাদুদ্যম্য মারিয ! | 
অভিছুদ্রীব সৌভদ্রং তিষ্ঠ তিষ্টেতি চীব্রবীৎ ॥৯॥ 
তাবুদ্ভতগদৌ বীরাবন্যোন্যবধকাঞ্কিণো | 
ভ্রাতরে সন্প্রজহ্বাতে পুরেব ত্র্যন্বকা ্ ধাকৌ ॥১০॥ 
তাবন্যোন্ং গদাগ্রাভ্যামাহত্য পতিত ক্ষিতৌ । 

ইন্দ্রধ্বজাবিবোৎস্থ্টৌ রণমধ্যে পরন্তাপৌ ॥১১॥ 

তশ্তেভি। শনৈর।চিতাঙগে। বাপ্রগাত্রঃ। শ্বাণং বিধাতীতি শ্বাবিৎ শলাস্থদ্বং ॥% 

তত ইতি। ন্বলঞ্গ দাঘাদং পুত্র বসাতীখান্ বসাতিদেশদান্। যট্পাদোত। 

ক্লোকঃ || 

কেকয়ানামিভি। দৌঃএাসনেছুনাসনপুত্ধগ রথম্। অঙ্বেঃ সহেতি মাশ্বম্॥1 
তত ইতি। উগ্যমা উন্তোলা, হে মারিম! আহা! “আনাস মাবিষ ইত, ৪৯৭ 

তাবিতি। ত্র্ন্ষকান্ধকৌ মভাদেবান্ধকান্থরৌ ॥১০। 

তাবিতি। উ২গষ্টৌ পূ্জান্তে নিপাতিতৌ ॥১১। 

ক্রমে অভিমন্তায গদাদ্বারা অশ্বথামার চারিট| অর্থ ও পু্ঠসারথি দুই জনকে 

বধ করিয়। বাণব্যাপ্তদেহ থাকায় শেজারুর ম্যায় দৃষ্টিগোচর হঈতে লাগিলেন ॥$' 

তাহার পর অভিমন্ত্য গদাদ্বার1 সুবলপুত্র কালিকেয়কে নিম্পেঘিত করিলেন 

এবং তাহার অনুচর সপ্তুসপুতিসংখ্যক গান্ধারদেশীয় বীরকে বধ করিলেন, 

আবার বসাতিদেশীয় দশ জন রথীকে সংহার করিলেন ॥৭॥ 

তৎপরে তিনি গদাদ্বারা কেকয়দিগের সাত জন রহীকে এবং দশটা! হাতীকে 

বধ করিয়া ছুঃশীসনপুত্রের অশ্বগুলির সহিত রথখানাকে চূর্ণ করিলেন ॥৮| 

মাননীয় রাজা! তদনন্তর দুঃশাসনের পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া গদা উত্তেলণ 

করিয়া অভিমন্ত্যর দিকে ধাবিত হইলেন এবং থাক থাক এই কথ! 

বলিলেন ॥৯। 

পর্বকালে মহাদেব ও অন্ধকাস্থুরের ন্যায় পরস্পর বধাকাজ্ী সেই দীব 
ভ্রাতারা ছুই জন গদা উত্তোলন করিয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১০1 



পর্বরণি ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৩৬ 

দৌঠঃশাসনিরথোথায় কুরূণাঁং কীভিবদ্ধনও | 
উত্তিষ্ঠমানং সৌভদ্রং গদয়া মৃদ্ধতীড়যৎ ॥১২। 
গদাঁবেগেন মহত ব্যায়ামেন চ মোহিত | 

বিচেতা ন্যপতদ্ভ,মে সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥১৩। 

এব" বিনিহতে। রাজন্নেকো! বহুভিরাহবে । 

ক্ষোভয়িত্বা চমুং সর্ববাং নলিনীমিব কুগ্গর? ॥১৪॥ 
অশোভত হতে বীরো! ব্যাধৈর্ববগজো বগা । 

তং তথা পতিতং দৃষ্ট। তাবকাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥১৫। 
দাঁবং দগ্ধ) যথা শান্তং পাঁবকং শিশিরাত্যয়ে | 
বিষ্বদ্ধা তরুশৃঙ্গাণি সম্গিরৃভমিবাঁনিলমূ ॥১৬।॥ 

দৌরিতি। কুবণাং কী্টিবর্ধন ইতি সোল্লঠনোক্তিত নিতান্থকলাগুল্ত ত1উনাহ 0১১। 

গদেতি। ব্যায়ামেন দীর্ঘকালযুদ্ধকরণা২ পরিশ্রমেণ। বিচেতা অটৈতগ্াঃ সন ॥১। 

এব্ধিতি। ক্ষোভঘ্িত্বা স্থিত একোহভিমন্তাঃ | নূলিনী” পদ্মমর্সীম্ ॥১০। 

অশোভতেতি । আাবকাস্বৎপক্ষীর| বীর: পণ্যবারঘন্ দশনাধ পথাবেষ্ন ১৫ 

দবমিতি। দাঁবং বনমূ, শান্ছং নির্ববাণম্। বিষৃদ্ভ বিভজা, তা” শর্গাণি উদ্চখাখা?। 

ক্রমে শত্রসন্'পকারী সেই বীরেরা ছুই জন গদার অগ্রদেশদ্বারা পরস্পর 
আঘ[ত করিয়া ছুইট। ইন্দ্রধবজের ন্যায় সমরমধো ভূতলে পতিত হইলেন ॥১১। 

তাহার পর কুরুবংশের কীত্তিবদ্ধক ছুঃশাসনপুন্র পুর্বে উঠিয়া গদাদ্বার। 

টন্ভিষ্ঠমান অভিমন্ার মস্তাকে আঘাত করিলেন ॥১১॥ 

বিপক্ষবীরহস্তা অভিমন্থ্া দীর্ঘকাল যুদ্ধ করায় পরিশ্রমে পুবেবই বিশেষ 
415 ছিলেন, তাহ।তে আবার সেই গুরুতর গদাঘাত পাওয়ায় অটৈতন্য হইয়া 

তলে পতিত হইলেন ॥১৩॥ 
বাজা ! হস্তী যেমন পদ্মসরোবর আলোড়ন করে, সেইরূপ অভিমন্ সমগ্র 

কৌরববাহিনী আলোড়ন করিতেছিলেন; সেই অবস্থায় বভতর বীর মিলিত 

হইয়া যুদ্ধে এইভাবে এক অভিমন্ধ্যুকে বধ করিলেন ॥১৪| 
তখন ব্যাধনিহত বন্য হস্তীর ন্যায় অভিমন্া নিহত হইয়া শোভ! পাইতে 

লাগিলেন। ক্রমে তাহাকে সেইভাবে পতিত দেখিয়া আপনার পঙ্গের 

যোদ্ধারা যাইয়া পরিবেষ্টন করিলেন ॥১৫।॥ 

ভরতনন্দন! পরে বসস্তকালে অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করিয়! নির্বাণ হয়, 

১৯. বিষ নগশূঙ্গানি.. 'ব| নি। 

৪৭ 
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অস্তং গতমিবাদিত্যং তপ্ত ভারত ! বাহিনীম্। 
উপপ্লুতং যথা সোমং সংশুকষমিব সাঁগরম্ ॥১৭॥ 

পুর্চন্দ্রাভবদনং কাঁকপক্ষারৃতাক্ষিকমূ । 
তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট1 তাবকাঁন্তে মহারথাঃ | 
মুদা পরময়া ঘুক্তাশ্চ ক্রু্ডঃ পিংহবন্মুহুঃ ॥১৮॥ (বিশেষকম্) 

আসীৎ পরমকে! হর্বস্তাবকানাং বিশ।ংপতে ! | 

ইতরেষান্ত বীরাণাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্ ॥১৯॥ 
অন্তরীক্ষে চ ভূতানি প্রাক্তোশন্ত বিশীংপতে ! | 

দৃষ্ট] নিপতিত বীর€ ছ্যতং চন্দ্রমিবান্বর[ৎ ॥২০। 
জ্রোণকর্মুখে? ঘড় ভির্া্ভরাষ্ট্ৈর্ম হারখৈঃ | 
একো হয়ং নিহত? শেতে নৈষ ধন্মো মতে। হি নঃ ॥২১॥ 

বাহিনীং জগভীমিব কৌরবসেনাম্। উপপুতং রাহ্গ্রশ্থম। কাকপক্ষাভ্যা, কথাপ্থিকপঞ্ি 
কেশপগ্রচ্ছ।ভ্যাম আবতে অক্ষিণী চক্ষুণী যন তম টক্রশুনেছঃ | যট্পাদো 5 

শ্লোক |১৬--১৮॥ 

আপশীদিতি। উভগবত্র।পি অভিমন্তাবপেনেতি ভাব; ॥১। 

অন্তরীক্ষ ইতি। ভুতানি দেবাদরঃ প্রাণিনঃ প্রক্কোশস্ত বিঘাদকোল।হল* চক্র ॥১০। 
অথ তদানীৎ যুক্মমকং কিন্পি মন্তব্যমাপীন বেত্যাহ দ্োশেতি | ধশ্মে। হ্যাষঃ ॥২১। 

বায়ু যেমন বৃক্ষের শখ! মন্দন করিয়া নিবৃত্তি পায়, জগৎ সন্তপ্ত করিয়া স্মধা 

যেমন অস্তমিত হন, রানুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন হইয়া! থাকেন এবং শুক্ক সমুদ্র যেমন 

অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৌরববাহিনী সন্তপ্ত করিয়। পূরণচন্দ্রবদন ও ক।কপনগ- 
(জুল্পি) সংবৃতনয়ন অভিমনা ভূতলে পতিত রহিলেন ; সেই অবস্থায় তাহাকে 

দেখিয়া আপনার পক্ষের সেই মহারথেরা অতান্ত আনন্দিত হইয়া মুভমূ্ 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥১৬--১৮। 

নরনাথ! তৎকালে আপনার পক্ষের বীরগণের পরম আনন্দ হইল এবং 

অপর পক্ষের বীরদিগের নয়নজল পতিত হইতে থাঁকিল ॥১৯॥ 

রাজা! আকাশচাত চন্দ্রের ন্যায় বীর অভিমন্থ্ুকে নিপতিত দেখিয়। 

আকাশস্থ ব্যক্তিরাও বিষাদকোলাহল করিতে লাগিলেন ॥২০॥ 

দ্রোণ ও কর্ণপ্রভৃতি ছুর্যোধনপক্ষীয় ছয় জন মহারথকর্তক নিহত হইয়া 

সেই এক জন যে শয়ন করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের ন্যায়সঙ্গত হইয়া 

বলিয়া মনে হয় নাই ॥২১॥ 

09৯). .“কাকপক্ষাবৃতাক্ষকম্.. পি, কাকপক্ষাবৃতালিকম্ নি] 
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তম্মিন বিনিহতে বীরে বহ্বশোৌভত মেদিনী | 
স্তৌর্ষথা পুর্ণচজ্েণ নক্ষব্রগণমালিনী ॥২২। 
রুঝপুশ্সৈশ্চ সংপূর্ণা রুধিরৌঘপরিপ্রু তা | 
উত্তমা্গৈশ্চ শুরাণাং ভ্রাজমানৈঃ সকুণ্ুলৈঃ ॥২৩| 
বিচিত্রৈশ্চ পরিস্তো মৈঃ পতাকাভিশ্চ সংব্তী। 
চামরৈশ্চ কুথাভিশ্চ প্রবি দ্বৈশ্চান্বরেউমৈ? ॥২৪| 
রথাশ্বনরনাগানামলঙ্কারৈশ্চ স্থপ্রভৈ?। 
খড়গ স্থনিশিতৈঃ গীতৈনিযুকতৈভূজিগৈরিব ॥২৫। 
চাঁপৈশ্চ বিবিধৈশ্ছিনৈঃ শক্ষ্টিপ্রাসকম্পনৈ?। 

বিবিধৈশ্চায়ুধৈশ্চান্যৈঃ সংৰৃতা ভূরশোভত ॥২৬॥ (কলাপকম্) 
বাজিভিশ্চাপি নিজাবৈঃ শ্বসন্ধিঃ শোণিতে।ক্ষিতৈঃ | 
সারো হৈবিষমা ভূমিঃ সৌভদ্রেণ নিপ[তিতৈঃ ॥১৭॥ 
সাঞ্ুইশঃ সমহামাত্রৈঃ সবন্মাযুধকেতৃভিঃ | 
পর্বতৈরিব বিধ্বস্তৈবিশিখৈর্মঘিতৈর্থ জৈ? ॥১৮। 

ও নসিমিতি | নক্ষরগণখালিশীত্যনেন মেদিন্াঃ পভিঙবীবাশুরব ও ভচিতম্ ॥২২। 

রখেতি। ককপুইছৈ; খরৈহ। উত্তমা্গৈ: শিরোভিঃ। পরিশ্োমৈ; অশবপৃ্াসবণৈঃ | 
₹*1্গজপুষ্ঠান্তরণৈঃ) প্রবিদ্ধৈ পতিতৈঃ। পীতৈঃ প্রাকগীতবন্তৈঃ। উঃ সমরঞমিং ॥২৩-২৬| 

বাজিভিরিতি। সারোহ্রোরোহিসহিতৈঃ, বিষম। উচ্চাবচ। অগবহ 1৯৭| 

সাঙ্কুশৈরিতি। সমহ[সারৈহস্থিপকসভিতৈঃ | বিশিখৈরিতি বিশ্বামিনণনঘোঃ কবখমূ। 

সেই বীর নিহত হইয়। পতিত হইলে, পুরচন্দর্ধার। নক্ষব্রগণযুক্ত আকাশের 

গুয় সমরভূমি শোভ পাইতে লাগিল ॥২১। 

রক্তপ্রবহে সংসিক্তা, ব্বর্ণপুঙ্থ বাণ এবং কুণ্ডলযুক্ত ও শোভমান নীরগণের 

৭ষ্কে পরিপূর্ণী ; বিচিত্র অশ্বপৃষ্ঠের আস্তরণ, গজপুষ্ঠের আস্তরণ, পতাকা, 
চানর ও উত্তম উত্তম বন্ত্রে আবৃতা ; আর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের উজ্জল 

মলঙ্কার সকল, চর্মমনিম্মক্ত সপের ন্যায় পীতরক্ত ও নিশিত তরবারি, ছিন্ন 
নানাবিধ ধনু, শক্তি, খষ্টি, প্রাস, কম্পন ও অন্য বভবিধ আস্তে আচ্ছাদিত! 

শনরভমি বিশেষ শোভা ধারণ করিল ॥২৩-_২৬। 

অভিমন্্য আরোহীদের সহিত যে সকল অশ্বকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, 
পাণহীন নিশ্বাসকারী ও ঝক্তসিক্ত সেই সকল আশে সমরভূমি উঢ়-নী 
হইয়াছিল ॥২৭॥ 



৩৭২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

পৃথিব্যামনুকীর্ণৈশ্চ ব্যশ্বসারখিযোধিভি?। 

হ্রদৈরিব প্রক্ষভিতৈষ্ঘতন। [গৈ রথোভমৈ? ॥২৯॥ 

পদাতিসংঘৈশ্চ হতৈবিবিধায়ুধভূষণৈঃ | 

ভীরূণাং ভ্রাসজননী ঘোররূপাভবন্মহী ॥৩০॥ (বিশেষকম্) 
তং দৃষ্ট পতিতং ভূমৌ চন্দ্রার্কসদৃশছ্যুতিমূ। 

তাবকানাং পরা গ্রাতিঃ পাগুনাঞ্চাভবদ্যথা ॥৩১। 

অভিমন্যো হতে রাজন্! শিশু শশ্ুকেহগ্রাগুযৌবনে | 
সংপ্রাদ্রবচ্চমুঃ সর্বব! ধন্মরাজস্ত পশ্যত? ॥৩২॥ 

দীর্্যম[ণং বলং দুষ্ট। সৌভদ্রে বিনিপাতিতে | 
অজাতশক্রস্তান্ বীরানিদং বচনমত্রবীৎ ॥৩৩॥ 

স্বর্গমেষ গতঃ শুরো। বো হতে! ন পরাুখঃ | 

স্তভ্তয়ত মা ভৈষ্ট বিজেষ্ণামো৷ রণে রিপুন্ ॥৩৪। 

অনুকীর্মৈবিঙ্দিপ্বৈঃ। বিগত অস্বাঃ সারথযো ঘোপিন*্৮ যেখাং তৈঃ1 অতএব হত এগ 

সর্প। খেবাং তৈ৯, প্রক্ষভিতৈহ দৈরিব স্থিতৈঃ | মহী সা সমরভূমিও ॥২৮৩৭| 

তমিতি। তমভিমন্টাম। পর সাতিখয॥ পাগু নাং পাপ্তবনাম্ ॥৩১। 

অভীতি। শিশুক ইতি "য়ায়াং কগ্রতা্ঃ। সংগ্রাদ্রবৎ পলায়ত ॥৩২। 

দীধ্যেতি। দীধামাণৎ ভয়েন ৬জানানম। অজাতখত্রধুবিষ্ঠিরঃ ॥৩৩| 

ন্ব্গমিতি। সংস্তম্তঘত মন।তস স্িরীবুঞ্চত ॥৩৪। 

_. পর্বতের ন্যায় হস্তী সকল বাণদ্ধারা নিহত ও মথিত হইয়া অস্কুশ, হস্তিপক, 

বর্ম, অস্ত্র ও ধ্বজের সহিত পতিত ছিল; হতসপ উদ্বেলিত হ্রাদসমূহের উল 

উত্তম উত্তম রথগুলি অশ্ব, সারথি ও শোদ্ধশূম্ত হইয়া ভূতলে বিক্ষিপ্ত রি 

ছিল এবং নানাবিধ অস্ত্র ও অল্কারযুকত পদাতি সকল নিহত হইয়া শঘিহ 

ছিল; তাহাতে সেই সমরভুমি ভয়ঙ্করমূত্তি ধারণ করিয়। ভীরুগণের তয় রী 

লাগিল ॥২৮--৩০। 

চন্দ্র ও সুর্ধ্যের সায় তেজম্বী অভিমন্ত্যুকে ভূতলে পতিত দেখিয়! কৌরব- 

পক্ষের অত্যন্ত আনন্দ এবং পাগুবপক্ষের গুরুতর বিষাদ জন্মিল ॥৩১॥ 

রাজা! বালক বা অপ্রাপ্তযৌবন অভিমন্থ্য নিহত হইলে, যুধিষ্ঠিবের 

সমক্ষেই তাহাদের সমস্ত সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩২॥ 

অভিমন্ত্য নিহত হইলে, সৈম্তগণ ভগ্র হইতেছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির সেই বাঁব- 

গণকে এই কথা বলিলেন-_-॥৩৩।॥ 

(২৯) অঙ্গসারণিযোধিভিঃ .নি। (৩৩) অজাতধত্র স্বান্ বীরান্...পি।* 
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ইত্যেবং স মহাঁতেজা দুঃখিতেভ্যে। মহ দ্যুতি? | 

ধন্মরীজো যুধা শ্রেষ্ঠে। ক্ুবন্ দুঃখমপানুদৎ ॥৩৫। 
বুদ্ধে হ্থাশীবিষাকারান্ রাজপুত্রান্ রণে বহুন্। 

পূর্ববং নিহত্য সংগ্রামে পশ্চাদাজ্জুনিরন্বগাৎ ॥৩৬| 

হত্বা৷ দশ সহত্রাণি কৌশল্যঞ্চ মহা'রথম্। 
কৃষণর্জুনসমঃ কাঁধি? শক্রলোকং গতো। ফ্রুবম্ ॥৩৭। 

রথাশ্বনরমাতঙ্গান্ বিনিহত্য মহজশঃ। 

অবিতৃপ্ত; স সংগ্রামাদশোচ্যঃ পুণ্যকম্মকৃৎথ। 

গত? পুণ্যকৃতাং লোকান্ শাশ্বতান্ পুধ্যনিজিতান্ ॥৩৮। 

স্তীয় উবাচ | 

বয়ন্ত প্রবরং হত্ব। তেষাং তৈ? শরগীড়িতা। 

নিবেশায়াভ্যুপায়ামঃ সায়ান্ছে রুধিরোক্ষিতা; ॥৬১। 

ইতাঁতি। ছুঃখমাস্মন: শোকম্, অপানদৎ ততকালমপানাবঘজ ॥৩৫| 

যুদ্ধ ইতি। আশীবিষাকার|ন্ ভীক্ষবিষসর্পতুল্যান্ ভীবণান। এখগাং তানের ॥৩% 

হকেতি। কৌশলাং কোনলর।জং বৃহদ্বণম্। কাফ্িরভিনগাঃ ॥৩৭ 

রখেতি। অবিত্ুপ্তঃ অপুণাকাজ্ষঃ | শাঙ্বভ|ন্ চিনস্াধিনঃ| যইপাদোহমহ পক 0৩৮। 

'ঘিনি পরাঙ্মুখ হয়! নিহত হন নাঈ, সেই বীর দর্গে গমন করিয়াছেন 

তর[ং আপনর মন স্থির করুন, ভয় করিবেন না, আমরা যু শঞ্গণাকে 

ভয় করিব? ॥৩৪। 

সহাতেজা, মহোৎসাহ ও যোগ্ধশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টির দুঃখিত যোদ্ধাদের নিকটে 

“রূপ বলিয়া নিজের ছুঃখও দূর করিলেন, (পরে আবার বলিলেন -) ॥৩৫। 

'যুদ্ধে তীক্ষবিষ সর্পের তুল্য ভীষণ এবং যুদ্ধে সমবেত বহুত রাজপুতাকে 

যুদ্ধে প্রথমে বধ করিয়া পরে অভিমন্যু তাহাদের অন্তসরণ করিয়াছেন ॥৩৬। 

কুষ্ণ ও অর্জনের তুলা যোদ্ধা অভিমন্ত্য দশ সহ সৈন্য ও মহারথ 

নৃহছলকে বধ করিয়। নিশ্চয়ই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়ছেন ॥১৭। 

পুণ্যকম্মকারী অভিমন্ুযু সহ সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি সংহার 

করিয়াও যুদ্ধে তৃপ্তিলাভ না করিয়া পুণ্যকারিগণের পুণানিজিত স্থায়ী লোকে 

গমন করিয়াছেন। সুতরাং তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে ॥৮| 

০ ৫ (২ 

(৩৬)-..রণে রিপুন্- আজ্জুশিরভ্যয়াৎবা নি। (৩৭)-শঙসন্স গত ধ্বস শি 

(৩৮) ক্লোকাৎ পরম্ “-একোনপঞ্চাশওুঘোহধ্যারত বা নি। 



৩৭৪ মহাভারতে দ্োঁণ-- 

নিরীক্ষমাণান্ত বয়ং পরে চাঁয়োধনং শনৈ? | 
অপধাত! মহারাজ ! প্রানিং প্রাপ্ত বিচেতসঃ ॥৪০। 

ততে| নিশায়া দিবসন্ত চাশিবঃ শিবারুতৈ? সন্ধিরবর্ততাভ্ভুতঃ। 
কুশেশয়'গীড়নিভে দিবাকরে বিলম্মমানেহস্তমুপেত্য পর্ববতষ্ ॥৪১। 
বরাদিশভ [ষ্টিবরূথচন্্ণাং বিভূষণাঁনাঞ্চ সমাক্ষিপন্ প্রভাঃ | 
দিবঞ্চ ভূমিঞ্চ সমানয়ন্নিব প্রিয়াং তনুং ভানুরুপৈতি পাবকম্ ॥৪২। 

বয়মিতি। তেঘাং পাণুবানাং পক্ষে, প্রবরমন্থতমং প্রধান বীরম্। নিবেশাদ 
শিবিরে ॥৩৯। 

নিরিতি। আথোপন রথাঙ্ণম্।  বিচেতসঃ শোকাদচৈতণ্প্রায়াঃ ॥৪০। 
তত ইতি । তত? কুশেশরাপীড়নিভে অন্তপর্বতন্তৈব রন্ত পল্মরচিতখেখরতুলো, দিবাববে 

যয, অস্তং পর্ধতমুপেত্য, বিলগগমানে তন্মাদপ্যবতরতি সতি, শিবারুতৈঃ শুগালরবৈ। 

অশিবঃ অমঙ্গলকূচকত, অদুতঃ ননাভাবোপগমাদাশ্চধ্য শিশায়। দিব্সন্ত ৮ সন্ধিঃ সন্ষযাকান; 
অবর্তত অভুবং ॥৪১| 

বরেতি। ভান: সুঘাঃ, বরাণি উন্তমাণি যানি অসয়ঃ এক্তয্ঃ খষ্টয়ণ্চাঞ্বিশ্দ; 

বরূথচন্মাণি রথাববণা হতধ্যাপচন্মাণি তেষাম, বিভুবণানামপপ্ষারাণাঞ্চ, প্রভ। ছ্াতীঃ মখাঙ্সিপন্ 

সবপ্রভাঞাপ।ন্েন তিবোদ্ণং, তথ। ধিবমাকাশহ ভূমি, সমানধন্ নিজক্রিণানাং সমানপাতেপ 
সমাশীকুবনিব ৮, প্রিয়া ত৯ শিমু পাবকমপ্রিষ্ত উপৈতি শ্রবিশতি ক্ষ) *আদিতে। 
ব| সাঘমগি* প্রবিশতি” ইতি আভেবিতি ভাবঃ ॥৪২। 

সগ্তয় বলিলেন--তখন আ।মর। বিপক্ষের মধ্যে একজন প্রধান বীরকে বধ 

করিয়া তাহাদের বাণে গীডিত ও রুধিরসিক্ত হইয়া সায়াহবকালে শিপিরে 

প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্থান করিলাম ॥৩৯॥ 

মহারাজ! তৎকাঁলে আমরা এবং পরাজয়নিবন্ধন আত্মগ্নানিযুক্ত ও অভি- 

মন্তার শোকে অচৈতন্থ প্রায় পাগুবের৷ সমরাঙ্গন দর্শন করিতে করিতে ধীরে 

ধীরে গমন করিতে লাগিলাম ॥৪০॥ 

তাহার পর (অস্তপবর্বতেরই মস্তকের) পদ্মমালার তুল্য সূর্য্য অস্তপবর্ধতে 

যাইয়া ঝুলিতে লাগিলে, শুগালের রবে অমঙ্গলস্ুচক এবং নানা প্রকারে 

আশ্চর্য রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময় উপস্থিত হইল ॥৪১॥ 

ক্রমে শ্বর্ধা-উত্তম তরবারি, শক্তি, খগ্টি ও রথাবরণচন্দের এবং অলঙ্কার- 

সমূহের প্রভাকে তিরোহিত করিয়া, আর আকাশ ও ভূতলকে যেন সমাণ 

করিতে থাকিয়! নিজের প্রিয়মুন্তি অগ্নিতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥৪২॥ » 



পর্বর্বণি ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

মহাভ্রকুটাচলশৃঙ্নঙ্গিভৈর্গ জৈরনেকৈরিব বজুপাভিতৈ | 
সবৈজয়ন্ত্কুশ বন্মীযন্ত ভিনিপাতিতৈর্নক্টগতিশ্চিত। ফিভি? 1৪৩ 
হতেশ্বরৈশ্চ,ণিতচক্রকুবরৈহতা শ্বদূতৈবিপতাককে্ুভিঃ | 
মহারঘির্ভুঃ শুশুভে বিচুণিতৈঃ পুরৈরিবামিত্রহতৈর্নরবিপ । ॥88| 
রথাশ্বরন্দৈঃ সহসাদিভিহতৈঃ প্রবিদ্ধভা গতাভরণৈঃ পৃগিবৈ?। 

নিরস্তজিহ্বাদশনান্ত্রলোৌচনৈর্ধর| বভৌ ঘোরবিরূপদর্ণনা ॥8৫| 

৩৭৫ 

মঙহেতি । ক্ষিতিং সমরভূমিত মহাপ্তি বিশালানি ধানি অভ্কটানি দেঘধমতা। অচনানা। 

পবতানাঁং শূঙ্গাণি চ তংসন্গিভৈত, বজ্পাতিতৈরিব অনেকৈগসৈত বাগ, এ নিপাহিতৈ) 

বৈছয়স্থঃ পতাকাশ্চ অঙ্কশাশ্চ বম্মাণি চ যন্থারঃ সারথঘশ্চ তে মহেতি তত, বখৈবিতি শেষ 

চিতা ব্যাপ্চ। সতী, নষ্ট। গতিগমনং যঙ্াৎ স| তাঁধুশী আভবহ ॥১৬। 

ভতেতি। হে নরাধিপ! ভঃ সমরভমিং, অমিত: শ্রাহিঠতশি বিন্বসিহাশীতি 

তৈ: পুরৈর্নগরৈরিব শ্থিতৈত, হতা ঈশ্বরা আরোভিণে। ঘেঘা তৈত চনিতানি চ্ধাণি করবাণি 

ঘগন্দবাথাদারণি চ যেদাং তৈ:) হতা অশ্বাঃ স্ৃতাঃ সারথমশ্চ থম” তৈত বিগতা, পতীক। 

দেষ।” তাদৃশাঃ কেতবে। যেধু তৈ, বিচথিতৈশ্, মভারখৈত, শশ্বাতে 1981 

রথেতি ৷ ধর। রশভমিঃ) সাদিভিরারোহিভিঃ সঙ্কেতি তৈত তত; গ্রপ্িগানি পতিহ]ণি 

থানি অশ্বালগ্কাৰবা আভরখানি রথালঙ্ক।রাশ্চ মেঘ তৈ, “ভাপ্ত' পাছে সলবশিগ্ধনে 

ভমাগ্ৃমযোত” ইতি মেদিনী, পৃথগ্িপৈর্নানাপ্রকারৈত নিবগ্ঞানি অনৈশ্ছিহ। বিক্ষিপ্বাণি জিহব। 

দএন| দন্ঘ। অদ্বাণি নাড়ীবিশেষ|। লোচনানি চ মেষাং তত, বখানাম্ানাঞ্ বন্দ, পোবং 

বিকপং বিকুৃতঞ্চ দর্শনং যস্তাঃ স৷ তাদুশী সতী বৌ ॥5৫। 

ওদিকে মহামেঘ ও পব্ধতশ্ঙ্গের তুল্য বিশাল এবং বজনিপাতিতের স্যার 

ভতলপতিত বনহুত্র হস্তীতে, আর পতাকা, অন্কশ, বন্ম ও সারথির সভিত 

শিপাতত অসংখ্য রথে বা।পু থাকাধ সমরভূমিতে গমনাগমন অমন্তব হইয়া 

“গল 08৩) 

রাজা! তখন আরোহী, অশ্ব ও সারথি সকল নিহশ চু € কবর (ভেরচা 

ক?) চুিত এবং ধ্বজগুলি পতাকাশৃন্য অবস্থায় রহিলে, শঞবিধবস্ত নগরের 

যায় বিচুর্ণিত বিশাল বিশাল রথদ্বারা সমরভূমি শোভ। পাইতে লাগিল ॥৭৪। 

আরোহিগণ নিহত, রথসমূহ ভগ্ন ও ভশ্ব সকল নিহত হইয়া পি ছিল 

এবং তাহাদের নানাবিধ অলঙ্কার, জিহবা, দন্ত, নাড়ী ও নয়ন ইতন্ততঃ বিক্ষিপু 

হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে সমরভূমির অবস্থা ভয়ঙ্কর ও বিকৃত হইয়া- 

রি ॥৪৫॥ 
২৯০ 

রে! 

যে 

(৪৩. .ছিপৈরনেকৈরিব রুদ্রপাতিতৈ নিপাভিতৈনিষটনত তীব গৌশ্চিত৮পি। 



৩৭৬ মহাভারতে দৌণ-- 

প্রবিদ্ধবন্্নীভ রণান্বরা যুধা বিপন্নহস্তাশ্বরথানু গা! নরাঃ। 

মহাহরশয্যাস্তরণোচিতাস্তদ। ক্ষিতাবনাথা ইব শেরতে হতাঃ ॥৪৬। 
অতীব হষ্ট। শ্বশৃগালবাযস! বকা? স্তপর্ণীশ্চ বৃকা স্তরক্ষবঃ | 
বয়াংস্যস্থকৃপান্যথ রক্ষমীং গণা পিশাচনংঘাশ্চ স্ুদারুণা রণে ॥৪৭॥ 

ত্বচে৷ বিনিভিগ্ভ পিবন্ বসামস্যক তখৈব মজ্জাঃ পিশিতানি চা্স,বন্। 

বপাং বিলুম্পন্তি হসন্তি রাক্ষসাঁঃ প্রকর্ষমাণাঃ কুণপান্যনেকশঃ ॥৪৮। 
শরীরদংঘ(তবহা হ্থস্থগৃজলা রখোড়ুপা কুপ্জরশৈলমন্কটা | 
মনুয্যশীর্ষোপলমাংসকর্দম। গ্রবিদ্ধনানাবিধশস্্রমালিনী ॥৪৯॥ 

ভয়াবহ! বৈতরণীব ছুস্তর! প্রবর্ভিতা যোধবরৈস্তৰ। নদী । 
উবাহ মধ্যেন রণীজিরে ভূশং ভয়াবহ দীনস্বতপ্রবাহিনী ॥৫০॥ (যুখাকথ্) 

প্রবিদ্ধেতি। মহাহাণি সহ।মূল্যাণি যানি শধ্যাস্তরণানি তেযু উচিতাঃ শয়নে ফোগা।, 

নরা; সৈম্তাঃ, গ্রবিদ্ধাণি পতিভানি বশ্বাণি আভরণানি অন্থরাণি আমুধানি চ যেষাখ। ০5, 

বিপন্ান্ মুতান্ ভ্নাংণ হস্কিনঃ অখ্বান্ রথাংন্চ অন্তগচ্ছন্তি সহাব্তিষঠন্ত ইতি তে তাএা, 

হতাশ্চ সন্থঃ তদ| আণাথ। ইব, গিতো সমরভমৌ শেরতে স্ম ॥৪৬। 

অতীবেতি। শ্বানঃ কুক্ৰাঃ শৃগালাঃ বারসাঃ খাকাশ্চ তে, বকা+ স্ৃপর্ণ। গরুডজ 

পর্গিণঃ, বৃকাস্তরগ্ষবণ্ঠ বাাদ্ববিশেঘাত অথ অহ্ককৃপ|ণি রক্তপাঁধীনি, বাতি অপরে পগিগ, 

স্থুৰারুণাঃ, রক্ষপাং রাক্ষানাং গণাঃ পিশাচসংঘাশ্, রণে খাগ্পেয়লা ভাদতীবহষ্ট অভবন্ ॥১।। 

ত্রচ ইতি। চশ্ম্মীণি বিনিহিগ্, বসাং ধাতুবিশেষম্। অঙ্গকু রক্তঞ্ক পিবন্, ততৈব গচা, 

পিশিতানি মাংসানি চ. অশ্ন,বন্ উদ্গঘুন্, অভবধ শ্বশুগালাদিগণ ইতি শেষ তথ। বাঙ, 
অনেকশঃ কুণপাশি শবান্ প্রকষমাখাত সন্তঃ) বপাৎ বসাম্। বিলুষ্পপ্তি পিবন্তি £ 

হসন্তি স্ম চ ॥০৮॥ 

_. মহামূল্য শষা। ও আস্তরণের উপরে শয়ন করিবার যোগ্য লোকের « 
মৃত হস্তী ও অশ্বগণের এবং ভগ্র রথসমুহের নিকটে নিকটে অনাথের সবার 

ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়ছিলেন; তৎকালে তাহাদের বর্ম, অলঙ্কার, বর € 
অস্ত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপু ছিল ॥৪৬। 

কুকুর, শুগাল, কাক, বক, গরুড়জাতীয় পক্ষী, চিতাবাঘ, কুকুরাকৃতি বাঘ, 

রক্তপায়ী পক্ষী সকল এবং অতিভয়ঙ্কর রাক্ষলগণ ও পিশাচগণ অত্যন্ত আনন্দিত 

হইয়া সমরভূমিতে বিচরণ করিতেছিল ॥8৭॥ 
আর তাহ।রা চম্ম ভেদ করিয়া বস! ও রক্ত পান করিতেছিল এবং অজ্জ। ও 

মাংস ভক্ষণ করিতেছিল। বিশেষতঃ রাক্ষসেরা বহুতর শব আকষণ করিয়া 

করিয়া সেগুলির বসা পান করিতেছিল, আর হাসিতে ছিল ॥৪৮| 

(৫০) মহাভয়া বৈতরণীব . 'জীবমৃতপ্রবাহিনী_-পি বাব। 



প্রবণি ত্রিচত্বারিংশো হ্ধ্যায়ঃ। 

পিবন্তি চাশ্শস্তি চ ঘত্র ছুর্দ শাঃ পিশাচসংঘাশ্চ নদন্তি তৈরবাঠ। 
হনন্দিতাঃ প্রাণভূতীং ভয়ঙ্করাঃ সমানভক্ষাঃ শ্বশৃগালপক্ষিণ; ॥৫১| 

তথা তদাযোধনমুগ্রদর্শনং নিশা মুখে পিতৃপতিরাষ্ট্রবদ্ধনম। 
নিরীক্ষমাণাঃ শন কৈর্জনুর্মরাঃ সমুখিতোন্ন ত্যকবন্ধসন্কুলম্ ॥৫২ 

৩৭৭ 

যুগ্নকেন রক্তনদীং বর্ণয়তি শরীরেতি। শরীরাণাং সংঘাতং সমৃহ্ং বতীতি গা, অর 

ব্জান্তেব জলানি যস্তাঃ সা, রথা এব উড়পানি পরব মস্যাঃ স. বা | গজা এব শৈল: 

পর্বত) সঙ্কট ব্যাপ্ত।। মন্ধুষ্যাণাং শীর্ষাণি শিরাংশ্যেব উপলা; পাষাণ। যন্তাঃ সা চাঁসো 

:1“সান্যেব কর্দমা যস্তাঃ স| চেতি স।, প্রবিদ্ধানাং পতিতানা* নানাবিধানাং শঙ্াণাং নৈবল- 

পাশাং মাল] অস্া অন্তীতি সা, দীনান্ অস্ঘাতাদিন| পতিতাবসন্লান্ মৃতাংস্চ প্রধহতীতি 

ভথাবহী ছুস্তর। চ বৈতরণী নদীব, তদা যোধবরৈঃ প্রধানযোগ্ ভি; গ্রবর্িতা। ভয়াবহ। 

কচন নদী, রণাজিরে সমরাঙ্গনে মধোন, ভূশম্ঠ উবাহ বহতি সম ॥9৯--৫০| 

পিবন্থীতি। ভৈরব। ভীষণ্মুত্তরঃ, অতএব প্রাণভূতামপি ভয়গ্কবাঠ। ছুঃখেন পৃশা্থ ইতি 

চপ শাঠ। খল্যপি খগ্রনাভাব আধঃ। সমানে ভক্ষঃ খাছ, যেষাধ তে, শ্বখগ।লপক্ষিণ; 

পিখাচসং্ঘাশ্চ, সুনন্দিতা অতীবহষ্টাঃ সন্থঃ, যজ রক্তনগ্যাম্, রঞ্তানি পিবন্ছি সম ৮, মাংসাদানি 

এ ভ্মণ্তে ম্মচ 0৫১। 

তখেতি। নর| উভষপন্ষীর! এব লোকা, নিশ।মুখে সন্ধযারাম্, তথা উগ্রদশন্মূ। পিভ- 

হেমন্ত রাষ্্বর্দনমূ। সমুখিতৈঃ উদ্ভূতং নৃত্যং দেযাং তৈস্তাদুশৈশ্চ কবদ্ৈ: সন্কল' ব্যাগধ 

নং গা বাধনং মমরভূমিম্ নিরীক্ষঘাণাঃ নত শনকৈ+ জনুস্থদেব তত্যজঃ॥৫২। 

কালে মহাযোদ্ধারা । সমরভূমির মধ্যে বৈতরনীনদীর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও দুষ্তর 

একট। রুক্তের নদী প্রবন্তিত করিয়। রি সেটা মহাবেগে চলিতেছিল, 

দীন বহন করিতেছিল, পতিত ও মৃত লে(কদের দেহ গুলি লইয়া! চলিয়া- 

ছিণ এবং হস্তিশরীররূপ পর্বতে ব্যাপ্ু ছিল; আর রক্ত ছিল তাহার জল, রথ 

ছিল ক্ষুদ্ধ নৌকা, মনুষ্তের মস্তক ছিল প্রস্তরথণ্ড মাংস ছিল কর্দম এবং 

নিপতিত নানাবিধ অস্ত্র ছিল তাহার শৈবলমাল! ॥৪৯--৫০॥ 

খাঞ্ধ যাহাদের সমান, সেই কুকুর, শ্রগাল ও পক্ষিগণ 'এবং ভীবণমৃদ্টি ও 
চুদশ্য পিশাচগণ প্রাণিগণের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া ও বিশেষ আনন্দিত হইয়। 

থে নদীতে রক্তপান ও মাংস ভক্ষণ করিতেছিল ॥৫১॥ 

সেই সন্ধ্যাকালে উভয়পক্ষের লোকেরাই সেইরূপ উগ্রদর্শন, যমরাজ্যবদ্ধক 

এবং উথ্থিত ও নৃত্যকারী কবন্ধগণে পরিব্যাপ্ত সেই সমরভূমি দর্শন করিতে 

করিতে তাহ 1 পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল ॥৫১। 

১ পিবস্ত চাস চ. ্াণভৃভাং করা. নি ।
 (৫২) -সমুখিতান "বা নি। 

৪৮ 



৩৭৮ মহাভারতে দ্োণ_- 

আপেতবিধ্বস্তমহাহ্ভূষণং নিপাতিতং শক্রপমং মহারথম্। 

রণেহভিমন্যুং দরৃশুস্তদ! জন! ব্যপোটহব্যং সদসীব পাবকম্ ॥৫৩| 

ইতি প্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাঁং দ্রোণপর্কি 
অভিমন্যুবধে অভিমনুযুপতনে ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

০ 
2০2 
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সঞ্জয় উবাঁচ। 

তম্মিংস্ত নিহতে বীরে সৌভদ্রে রথ রী পে। 
বিমুক্তরথসন্াহাঃ সর্বে নিক্ষিপ্তকা ম্ম্বকা ॥১॥ 

উপোপবিষ্ট। রাঁজানং পরিবাঁধ্য যুধিষ্ঠিরম্ | 
তদেব ছুঃখং ধ্যাযন্তঃ সৌভদ্রগতম।নস|ঃ ॥১॥ (ঘুগ্মকছ্) 

অপেতেতি । তদ। কিয়ন্কো জনাশ্চ, সদসি যজ্ঞসভায়াম্, ব্যপোটং নিবৃত্ত প্রন্গেপত বাং 

ঘৃতাঁদিকং যন্তা তং তদূশম্, পাবকনগ্লিমিব, অপেতানি ইতস্থতে| বিদ্ষিপ্ধাশি বিবস্মানি ১ 
মহার্হাণি মহামূলাণি ভূঘশানি যস্ত তম্ঠ নিপাতিতং শক্রসমম্ঠ মহারথমভিমন্টাৎ বদ 

দূত; 1৫৩| 

ইতি মহামহোপ।ধার-ভারতাচাধ্য-শ্রুহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভার-- 

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রে'ণপর্ববণি অভিমন্গাবধে ভ্রিচত্বারিংশো হধ্যায়ঃ ॥9| 
9 

তম্মিন্িতি। রখ|নাং যুথং সমূহ পাতি .রক্ষতীতি তশ্মিন্। বিমুক্তাস্থ্যক্ত! রখ; সন্নাত। 

ুদ্ধসজ্জাশ্চ দৈপ্তে। পরিবাধ্য পরিবেষ্ট্য। উপোপবিষ্টা নিকটে নিকটে নিষগাঃ ॥১-৯। 

আবার অনেক লোক সমরে নিপাঁতিত, ইন্দ্রের তুল্য বীর ও মহারথ অভি- 

মন্ত্যকে দেখিতে থাকিল। তখন তিনি যজ্ঞস্ভায় ঘ্ৃতাহুতিশুন্য অগ্নির হ্যায় 

নিস্তেজ হইয়! রহিয়াছিলেন এবং তাহার মহামুল্য অলঙ্কারগুলি ইতস্তত? 

বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল? ॥৫৩। 

সঞ্জয় বলিলেন_-'মহারাজ! রথসমূহরক্ষক সেই বীর অভিমন্যু নিহত 

হইলে, পাগুবপক্ষের যোদ্ধারা সকলে রথ, যুদ্ধসঙ্জ! ও ধনু পরিত্যাগ কবিয়' 

(৫৩)-.*শক্রসমং মহাবলম্-..বা নি। * “*'অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়? ব) "5 

শত্ৃমোহধ্যায়ঃ বারানি। (১) হতে তম্মিন্ মহাবীর্যে..বা নি। 



গর্ববণি চতুশ্চত্বারিংশৌহ্ধ্যায়ঃ। ৩৭৯ 
ততো যুধিষ্ঠিরো। রাঁজা বিলাপ স্ুভুঃখিতঃ | 
অভিমন্যৌ হতে বীরে ভ্রাতুঃ পুত্রে মহারথে ॥৩। 
দ্রোণানীকমসংবাঁধং মম প্রিয়চিকীর্যয়। | 

ভিন্বা ব্যুহং প্রবিষ্টোহসৌ গোমধ্যমিব কেশরী ॥$| 
যস্ত শুর! মহেম্বা সাঃ প্রত্যনীকগতা। রণে। 

প্রভগ্ন। বিনিবর্ভন্তে কৃতাস্তরা ঘুদ্ধদুন্মাদাঃ ॥৫॥ 
অত্যন্তশক্ররম্মীকং যেন দুঃশাসনঃ শরৈ। 

ক্ষিগ্রং হাভিমুখঃ সংখ্যে বিসংজ্ছে। বিমুখাকৃত; ॥৬॥ 

সতীত্ব দুস্তরং বীরে। দ্রৌণানীকমহার্ণবম্। 

প্রাপ্য দেঃশাসনিং কাঞ্চিঃ প্রাণ্ো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥৭॥ (বিশেষকম্) 
কথং ড্রক্ষ্যামি কৌন্তেযং সৌভদ্রে নিহতেজ্জুনদ্। 
স্ুভদ্রাং ব। মহাভাগাং প্রিযং পুত্রমপশ্য তীঘ্ ॥৮। 

হতইভি। বিললাপ বঙ্গ্যমাণপ্রকারেণেত্যাশয়ঃ ॥৩| 

দোখেতি। প্রোণন্ত অনীকৎ সৈম্ম, অসংবাপম্ অগ্রতিবন্ধ যথা গা ৩৭15] 

যঙ্টেতি। শুরাঃ 'কর্ণাদয়ত প্রত্যনীকগত। রা চা; শিশিত।া2। 

/ দা খুদ্ধে, বিসদজ্ঞঃ তন দৌঃশামনিধ ঢুঃখাসনপু্ম। ক।ফিরঠিমভ্াও বৈবদভখমং 

আনদম্ 1৫৭। 
কথদিতি। কথ” দ্রক্ষ্যামি, ধাঞ্ণনোকগজ্ে।দখাদিতি ভাব" ॥৮| 

-স্ই দুখেই চিন্তা করিতে থাকিয়। রাজা যুধিষ্টিরকে পরিবেষ্টনপুব্বক অভিমন্টা- 

1৩০ত্তে নিকটে নিকটে উপবেশন করিলেন ॥১-১। 

তাহার পর ভ্রাতার পুত্র বীর ও মহারথ অভিমন্ু ণিহত হওয়ায় অতাস্- 

দ.খত হইয়া! রাজা যুধিষ্ঠির বিলাপ করিতে লাগিলেন_॥৩ 

হায়! রে যেমন গোসমূহমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ আভিমন্না আমার 

'প্য়কাধ্য করিবার ইচ্ছায় ব্যহ ভেদ করিয়া অবাধে দ্রোণসৈম্যমধ্যে গ্রবেশ 

করিয়াছিলেন ॥৪॥ 

মহাধনুদ্ধর, সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও যুদ্ধছুদ্ধব বিপক্ষবীরেরা যুদ্ধে যাহার 

শিকটে পরাজিত হইয়া নিবৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং আমাদের মহাশভ ঢশা। সন 

গদ্ধে সম্মুখবর্তী হইলে, যিনি বাঁণদ্বারা সত্বরই তাহাকে বিমুখ ও অটেতন্ 

করিয়াছিলেন; সেই বীর অভিমন্ত্য ছুস্তর দ্রোণসৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হয়! 

£শাসনপুত্রের নিকটে যাইয়া যমালযে চলিয়া! গিয়াছেন ॥৫-৭| 



৩৮০ মহাভারতে দ্রোণ- 

কিংস্ষিদ্ধয়মপেতী্ঘমন্লিষ্টমসমঞ্জসম্ | 
তাবুভো প্রতি বক্ষ্যামো হৃধীকেশধনগ্জয়ৌ ॥২। 
অহমেব স্থুভদ্রায়াঃ কেশবাজ্জনয়োরপি | 

প্রিয়কামে। জয়াকাজ্ী কৃতবানিদমপ্রিয়ম্ ॥১০| 

ন লুকে! বুধ্যতে দোষান্ লোভান্মোহাঁৎ প্রবর্ততে। 

মধুলিপ্ন/হ নাপশ্যং প্রপাতিমহ্মীদূশম্ ॥১১। 

যো হি ভোজ্যে পুরস্ষার্য্যো যাঁনেষু শয়নেযু চ। 

ভূষণেবু চ সোহল্মাভিববালো যুধি পুরস্কৃত? ॥১২॥ 

কথং হি বাঁলস্তরুণে। যুদ্ধানামবিশারদঃ | 

সদশ্ব ইব সংবাঁধে বিষমে ক্ষেমমর্তি ॥১৩| 

কিমিতি। আভা নিররথকম, অশ্রিষ্টমমুক্তম্ অসমঞ্জসং সর্বদেশেষসন্তবম্ ॥ন। 

অহমিতি। অহমেব, ময়ৈবাভিমন্যোঃ প্রেরণাদিত্যাশয়ঃ | প্রিয়কাম আম্মন ইত্যর্থ: ॥১৭। 

নেতি। লুন্ষো লোভী জনঃ। প্রপাতং পর্বতাছ্াচ্ছদেশাৎ পতনম্ ॥১১। 
যইতি। পুরপ্কাধ্যঃ ন্সেহাদরগ্রবন্তী কর্তব্যঃ। অহে। গুরুতরমন্তান)ং কতমিতি ভা 

কথমিতি। বালস্তরুণ উভয়সন্ধিস্থঃ | সংবাধে যুদ্ধসংঘর্ষে ॥১৩| 

অভিমন্থ্য নিহত হওয়ায় কুন্তীনন্দন অর্জন বা মহাভাগা শুঁভদ্রা সেই গ্রিন 
পুত্রকে দেখিতে পাইবেন না; সেই অবস্থায় আমি কি করিয়া তাহাদের সাক্ষ।ং 
করিব ॥৮॥ 

হায়! আমরা সেই কৃ্ণচ ও অজ্ঞনের নিকটে কি করিয়া এই অনর্থক. 
অযুক্তিসিদ্ধ ও অসন্তব বিষয় বলিব ॥৯॥ 

আমিই নিজের প্রিয়কার্ধ্য ও জয়লাভের ইচ্ছ| করিয়া সুভদ্রা, কৃ ৫ 

অর্জনের এই অপ্রিয় কার্য করিয়াছি ॥১০।॥ 
লোভী মানুষ দোষ বুঝিতে পারে না, তাই লোভ ও মোহবশতঃ কাধো 

প্রবৃত্ত হয়। (তাহার দৃষ্টান্ত--) আমি মধুল।ভ করিবার ইচ্ছার এইরূপ পতন 
পূর্বে দেখিতে পাই নাই ॥১১। 

ভোজনে, গমনে, শয়নে ও ভূষণে যাহাকে অগ্রবন্তী করা উচিত; সে 
বালককে আমরা যুদ্ধে অগ্রবর্তী করিয়াছিলাম ॥১২।॥ 

বাল্য ও যৌবনের মধ্যবস্তী এবং যুদ্ধে অনিপুণ অভিমন্থ্য উত্তম অশ্খের স্ব'য় 
বিষম যুদ্ধসংঘর্ধমধ্যে কি করিয়া মঙ্গল লাভ করিবে ॥১৩। 

্) কিং থিকা মযপেভার্থম্... 'প্রতিবক্ষ্যামঃ-, বা নি | (5১5 ,মোহাল্লোভ; প্রব€:হ 

'প্রপাতমিমমীদৃশম্বপি ব। 



পর্বর্নণি চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

নে! চেদ্ধি বয়মপ্যেনং মহীমনুশয়ীমহি | 

বীভৎসোঃ কোপদীপুস্ত দগ্ধা% কূপণচক্ষুষা ॥১৪। 
অলুন্ধো মতিমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাঁবান্ রূপবান্ বলী। 
বপুদ্ান্ মানকুদ্বীরঃ প্রিয় সত্যপরাক্রমঃ ॥১৫॥ 
বস্তা শ্লীঘন্তি বিবুধা? কর্ম্মাধ্ুজিতকম্মণঃ | 
শিবাতকবচান্ জন্মে কালকেয়া 'শ্চ বীর্যবান্ ॥১৬| 
মহেন্দ্রশত্রবো যেন হিরণ্যপুরবাসিনঃ। 

অক্ষোনিমেষমাত্রেণ পৌলোমাঁঃ সগণা হতা? ॥১৭। 
পরেভ্যোইপ্যভয়াখিভ্যো৷ ঘে। দদাত্যভয়ং বিঃ । 
তন্তাম্মীভির্ন শকিতস্াতৃমপ্যাত্মজে৷ বলী ॥১৮॥ (কলপকম্) 
ভয়ন্ত স্থমহৎ প্রাপ্ত ধার্রাষ্টীন্ মহাবলান্। 

পার্থ? পুত্রবধাৎ ত্ুদ্ধঃ কৌরবান্ সাদঘ়িষ্াতি ॥১৯। 

নে।উতি। অঙ্গ লক্ষ্রীকত্য, মহীমাশ্রিতা । বীডংসোরজ্জনস্সা, দ্জ। ভবিয়াম:॥১৭| 

১তডিঃ কলাপকেনাজ্ধীনং বয়ন শোচতি অলপ্ধ ইতি। হীদান্ অকাবাকবণে পচ্গাবান। 

নদ গ্রশংসন্ি) বিবুপ। দেবা অপি, উদ্দিতকর্মনঃ তেজঃসাধ্যকম্মকারি: | জগ ৭ে। 

[ঘন |. সগণাঃ পরিজনসহিভাঃ | ততশ্যাম্মজোহণীতি সন্বন্ধঃ শক্ত শন্তঃ1১৫-১৮| 

সষ্তাবঝতি ভরখিতি। ভয়ং কর্ত। অভ্র হেতুমাহ পাথ ইতি। সাধধিযতি 

চক্ষহস্তাতি ॥১৯॥ 

৩৮৬ 

এখন আমরাও যদি অভিমন্ত্ুকে লক্ষ্য করিয়া ভূতলে শয়ন না করি, তবে 

:নাপোত্তেজিত অর্জনের শোককাতর নয়নে দগ্ধ হইয়। যাইব ॥১| 
[যনি--অলোভী, বুদ্ধিমান, অকাধ্যকরণে লঙ্জশীল, ক্ষমাবান্, রূপবান, 

“বান, প্রশস্তমূত্তি, মানী জনের সম্মানকারা, বীর, লোকপ্রিয় ও যথার্থবিক্রম- 
শালী; দেবতারাও যে শক্তির কা্যকারীর কাধ্যের প্রশংসা করিয়। থাকেন, 

ব বীধ্যবান্ পুরুষ নিবাতকবচ ও কালকেয় অস্থুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, 
(বনি চোখের নিমেষমাত্রকালমধ্যে হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্রের শক্র পৌলোমনামক 

অস্ুরগণকে স্বজনগণের সহিত বধ করিয়াছিলেন এবং যে প্রভাবশালী খাঁর 

শহয়া্থী শক্রগণকেও অভয় দিয়া থাকেন, সেই অজ্জবনের বলবান্ পুত্রকে ও 

খাশরা রক্ষা করিতে পারিলাম না ! ॥১৫--১৮॥ 

সে যাহা হউক, মহাবল ধার্তরাষ্ট্রগণের গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে 
কারণ, এ পুত্রবধনিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়! কৌরবগণের উচ্ছেদ করিবেন ॥১৯। 

''কৌরবান্ শোধয়িস্ততি-ব| নি। 



৩৮২, মহাভারতে দোণ২- 

ক্ষুদ্র; ক্ষুদ্রসহায়শ্চ স্বপক্ষক্ষয়মাতুরঃ | 

ব্যক্ং দুর্য্যৌোধনে। দৃষ্টা শোঁচন্ হাস্তি জীবিতম্ ॥২০॥ 
ন মে জয়? প্রীতিকরে! ন রাজ্যং ন চামরত্বং ন স্রৈকলোকতা । 
ইমং সমীক্ষ্যা প্রতিবীর্্যপৌরুষং নিপাতিতং দেববরা ক্বজাত্মজম্ ॥২১। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসা হজ্র্যাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্যাং দ্রেণপর্বণি 
অভিমন্যুবধে যুধিষ্ঠিরবিলাপে চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায় ॥০॥ % 

পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

সপ্তায় উবাচ । 

অথৈবং বিলপন্তং তং কু্তীপুত্রং যুধিষঠিরম্। 
কৃষ্ণদৈপায়নস্তত্র আজগাম মহানৃষিঃ ॥১। 

কুদ ইতি । ক্ষুত্রোহল্বুদ্ছিঃ। আতুরঃ স্বজন্নাশছুঃখান্ঃ | বাক্তং ধ্ুবম্ ॥২০| 

নেতি। স্রাণমেকো লোকো যন্ত তস্ত ভাব্ঃ পা। সমীক্ষা শ্বিতশ্তেতি শেখ । এ 

বিদ্যেতে 'প্রতিবীধ্যপৌরুযৌ সমবলসমপুরুষকারৌ যন্ত তম দেবব্র ইন্দ্র ঘুজে।5বেশ 
ওব|আজম্ ॥২১। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্ীহরিদাসসিদ্ধা স্থবাগীশভট্টাচাধাবিরচিভ।ঘাং মহা ভাৰং 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসঘাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি অভিমন্টযবধে চত্ুশ্ন। চি ॥০| 
৬৮০ 

ভস্পাী ০০ বশ 

অথেতি। অব্রালঙ্কীরিকে। বিসন্ধিদোষ আধত্ব।ৎ সোঢব্যঃ ॥১। 

ক্ষুদ্র, উন ও দানি ছুঃখার্ত ছুর্য্যোধন ডে শয় 

দেখিয়া নিশ্চয়ই শোক করতঃ জীবন ত্য।গ করিবে ॥২০। 

কিন্তু প্রতিবল ও প্রতিপুরুষকারবিহীন এবং ইন্দ্রের পুত্রের পুত্র এই আত 

মন্যকে নিপাতিত দেখিয়া আমারও জয়, রাঁজা, দেবত্ব বা দেবগণের সহিত 

একলোকে বাস ইহার কোনটাই শ্রীতিকর হইবে না+। ॥২১॥ 

হা ্ পকগকষয়কারক:.. 'ব৷ নি ক .ন রি সলোকতা...বাবনি। * 

একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়” বঙ্গ বর্দ, “.একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ? বা রানি। (১) অথৈনদ 

'-"ব বর্ধ বঙ্গ ণি। 



পর্ববণি 

তমিতি। 

অধন্মেতি। 

তে? 0৩॥ 

বাল ইতি 

মে নতি | 

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। তি 

তমচ্চিত্ব! যথাম্যায়মুপবিউং যুধিষ্ঠির 
অব্রবীচ্ছোকমন্তপ্তো ভরাতুঃ পুত্রবধেন সঃ ॥২। 
অধন্মরধুকৈ্বহুভিঃ পরিবার্্য মহাঁরখৈঃ | 
যুধ্যমানো! মহেষাসৈঃ সৌভদ্রো। নিহতে। রণে ॥৩| 
বালশ্চ বালবুদ্ধিশ্চ সৌভদ্রঃ পরবীরহা। 
অনুপায়েন সংগ্রামে যুধ্যমীনে। বিনাশিতঃ ॥৪॥ 
ময়। হ্যভ্ডঃ স সংগ্রামে দ্বারং সংজনয়ন্ব নঃ | 
প্রবিষ্টেইভ্যন্তরে তশ্মিন্ সৈন্ধবেন স্ম বারিতাঃ ॥৫। 
ননু নাম সমং যুদ্ধমে্টব্যং যুদ্ধজীবিভিঃ | 
ইদফবাসমং যুদ্ধমীদৃশং ঘ কৃতং পরৈ?॥৬| 

অগ্চিত্বেতি ভৌবাদিকশ্যার্চেঃ প্রযোগ: ॥১। 

ইযুন্ বাণান্ অন্ততি ক্ষিপত্যনেনেতি ইযাসো পট; মহাশিদাসো। যেদাং 

বালনুদ্ধিঃ, অপরিণামদশিত্বাঘ। অন্ুপায়েন রথ ছ্যুপাখাঁভীবেনাপি ॥৪| 

দ্বারং বাহস্ত। সৈদ্ধবেন জয়দ্থেন, বারিতাঃ গ্রবিশন্টো বরম্ ॥৫॥ 

সঞ্জয় বলিলেন__মহারাজ ! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপ বিলাপ করিতে- 
ভিলেন, সেই সময়ে মহধি বেদব্যাস সেখানে আগমন করিলেন ॥১। 

তখন যুধিষির যথা নিয়মে তাহ।র অচ্চনা করিলে তিনি উপবেশন করিলেন। 
পরে ভ্রাতার পুত্রের বধনিবন্ধন শোকসন্তপ্ত যুধিষ্টির তাহাকে বলিতে লাগি- 
লেন-২। 

'ভগবন্! অভিমন্তা সমরাঙ্গনে মহাধনুদ্ধরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, 

সই সময়ে বছুতর অধান্মিক মহারথ পরিঝেষ্টন করিয়া তাহাকে বধ করিয়।- 
১৪ ন্ ॥ ৩ 

বালক, বালকবুদ্ধি, অথ চ বিপক্ষবীরহস্ত। অভিমন্তু যুদ্ধের উপকরণশুন্থ 
হহয়াও যুদ্ধ করিতেছিলেন ; সেই অবস্থায় তাহাকে বিনাশ করিয়াছে ॥৭| 

রণক্ষেত্রে আমি তীহাকে বলিয়াছিলাম-_-বৎস! তুমি আমাদের জন্থা 

টক্রব্যহের দ্বার করিয়! দাও? । পরে অভিমন্যু চক্রব্যুহের ঘর করিয়। তাহ 

ভিতরে প্রবেশ করিলে এবং আমরাও তাহার পিছনে পিছনে গ্রাবেশ টা 

নগিলে, জয়দ্রথ আসিয়া আমাদিগকে নিবারণ করিয়াছেন ॥৫। 

(২)..-পুত্রবধেন চ-_বা .নি। (৪) বালশ্চাবালবৃদ্ধিশ্চ--ব। বর্দ বঙ্গ-'বীবশ্চ পরণীন 

: শিুধ্যমানো 1 বিশেষতবা বন্ধ বঙ্গ। () ময় ত্য ..পি, আয় প্রোক্তঃ"। 
“" প্রবিষ্টে চ পরাংস্তম্মিন্...পি। (৬)...প্রকৃতং পরৈঃ_পি। 

নর্থ নর 



৩৮৪ মহীভারতে দ্রোণ-- 

তেনাম্মি ভূশসন্তপ্ত; শোৌকবাম্পসমাকুলঃ। 

শমং নৈবাধিগচ্ছামি চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭| 

সপ্তীয় উবাচ । 

তং তথা বিলপন্তং বৈ শোকবাম্পসমাকুলমূ। 

উবাচ ভগবান্ ব্যাসো যুধি্টিরমিদং বচঃ ॥৮॥ 
ব্যাস উবাচ। 

যুধিঠির ! মহাপ্রাজ্ঞ! সর্বশাস্ত্বিশীরদ ! | 

ব্যসনেষু ন মুহ্ত্তি ত্বাদৃশ1 ভরতর্ষভ ! ॥৯। 

স্বর্গমেষ গতঃ শুরঃ শজন্ হত্বা বহুন্ রণে। 

অবালসদৃশং কর্ম কৃত বৈ পুরুযৌভমঃ ॥১০। 

অনতিক্রমণীয়ে। বৈ বিধিরেষ যুধিষ্ঠির ! | 

দেবদাঁনবগন্ধরর্বান্ মৃত্যুহ্রতি ভারত ! ॥১১॥ 

_ নন্বিতি। সমং পক্ষযোঃ সংখারা শক্তা। চ সমানম্ | অসমং বহুভিরেকেন সহ করখাং | 

তেনেতি। শমহ শান্তিম্। চিন্তয়ানঃ অভিমন্যোশ্চরিত্রং তদ্ধস্তান্যাম্যতাঞ্চ চিন্তঘন্।+1 

তমিতি। ভগবান্ পরছুঃখকাতরত্বাদি গুণেন যোগিহাদিন। চ মাহাত্মাবান্ ৮ 

যুবীতি। ব্যসনেষু বিপহস্থ, ন মৃহান্তি মহাপ্রাজ্ঞহ্াং সর্বশাস্্বিারদ ্াচ্চ ৯ 

স্বর্গমিতি। এফোহ্ভিমন্্ুঃ। অবালসদৃশং পূর্ণবয়ন্বপুরুষযোগ্াম্ ॥১০। 

অনতীতি। প্রলয়কালে মৃত্বার্দেবান্ হরতীতি বোধ্যম। অতো! নাম্রত্বভানিঃ ॥১১। 

ভগবন্! যুদ্ধজীবিগণের সমান যুদ্ধই বাঞ্ছনীয় হইয়। থাকে। কিন্ত 

বিপক্ষের এইরূপ যে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহা অতান্ত অসমান ॥৬॥ 

সেই জন্যই আমি বার বার অভিমনার চরিত্র ও তাহার বধের অন্যায্যতা শ্মারণ 

করিয়। শোকে গুরুতর সন্তপ্ত ও বাম্পসমাকুল হইয়! শান্তিই পাইতেছি না'॥৭ 

সপ্তয় কহিলেন-__ঘুধিষ্টির শোকে ও বাচ্পে সমীকুল হইয়া সেইরূপ বিলাপ 

করিতে লাগিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥৬। 

বেদব্যাস বলিলেন-_মহা প্রাজ্ঞ! সর্ববশাস্ত্রবিশারদ ! ভরতত্রেষ্ঠ ! যুধিগির! 

তোমার তুল্য লোকেরা বিপদে অধীর হন না।৯। 

এই বীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমন্থ্য যুদ্ধে বনুশক্রবধ এবং অবালকোচিত কার্য 

করিয়। স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন ॥১০। 

ভরতনন্দন যুধিষ্টির! বিধাতার এই নিয়ম অলঙভ্বনীয়। দেখ দে 

দানব এবং গন্ধবর্গণকেও মৃত্যু হরণ করিয়। থাকে? ॥১১। 

(১০)...অকালসদৃশং কর্শ__বদ্ধ | 

শপ? শি শিশিশিিসিশ তলা শাশাশিশীশি 2 
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পর্ববণি পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৩৮৫ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
ইমে বৈ পৃথিবীপালাঃ শেরতে পৃথিবীতলে | 
নিহতাঃ পৃতনামধ্যে স্বৃতসংজ্ঞ। মহাঁবলাঁ? ॥১২। 
নাগাযুতবলাশ্চান্যে বায়ুবেগবলাস্তথ। 
ত এতে নিহতাঃ সংখ্যে তুল্যরূপা৷ নরৈর্নরা; ॥১৩ 
নৈষাং পশ্যামি হন্তারং প্রাণিনাং সংযুগে কচিৎ। 
বিক্রমেণোপসম্পন্নাস্তপোবলসমন্থিতাঃ ॥১৪॥ 
জেতব্যমিতি চান্যোন্যং যেষাং নিত্যৎ হৃদি স্থিতঘ্। 

অথ চেমে হতাঃ প্রাজ্ঞাঃ শেরতে বিগতায়ুষ; ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইম ইতি । পৃহনাঘাঃ সেনার] মণ । মুতসজ্ঞ। ইতানেন পরবতী পন কচি 1১২) 

নাগেতি। নাগামৃতশ্ত দশনহম্রহপ্িনাং বলমিব বল* যেষা” তে ॥১৩। 
নেতি। হন্ধরদশনে হেতুমাহ বিক্রমেণেতি ।  উপসম্পন্ন। যুক্তাঃ॥১৪| 
জেতবাশিতি। স্িতমিসিতি শেষঃ | যেষাদিতি গ্থিতেস্থ ঈম ইতি মগন্ধণীমম্ 0১৫1 

ভারতভাবদীপঃ * 

“অখৈনং বিলপন্তং ভ"সিত্যাদে; শীঘ্র ঘোদ্ধমুপাক্রমদিতোতশ্ত গ্রন্থস্তা তাং্পঘাং 
ঘষ্তনোহদ্যতনে| বাপি কামরোগাপিনপরুক হদোঁমঃ পুরুস* ত্চি ন শস্বরিপুযতাব ইতি ॥১-৪| 
ছার মংজনয়ন্েতি ময়া উক্ত ইতি সবন্ধঃ | শিবারিতাঃ তমন্ত প্রবিষ্ট! ইতি খেষঃ 0৫--১০। 

'বধিঃ স্বকম্ম ম এব মৃত্যুঃ ॥১১--১৪| অখেতি। গন্তাযুষে! গতাসব ইতি এফেশ 

যুধিষ্টির বলিলেন--“ভগবন্! এই মহাবল রাজার! নিহত হইয়া 'মৃত-। 
নম ধারণ করিয়। সৈন্যমধো ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১১। 

ইহাদের মধো অনেকে দশসতত্র হস্তীর তুলা বলশালী, আবার বভৃতর 

বায়ুবেগের সমান বলবান ছিলেন। অথ চ এই তাহারাই সমান সমান হঈয়াও 

অপর মনুষ্যকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥১৩। 

তরাং কখনও যুদ্ধে ইহাদের হস্তাকে আমি দেখিতে পাই না। কারণ, 
হহারা সকলেই বিক্রম, তপস্তা ও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন ॥১৪॥ 

'জয় করিতে হইবে এইটুকুই ধাহাদের হৃদয়ে সর্বদা পরস্পর ইচ্ছা ছিল, 

এই ই সেই প্র প্রাজ্ঞ লোকেরাই আফ়ুঃশেষ হওয়ায় শয়ন করিয়! রহিয়াছেন 1১৫। 
ঝি 

(0১০). (তুলারপা নরেশ্বরা£_লি | (১৪) ..বিক্রমেণোপপন্না হি তেজোবলপমগ্ষিতা 

পি বঙ্গ বর্দ। 

ইউঃগ্রভৃতি পুন্নীলকগককতা ভারত ভাবদীপাখা। টাকোপলভ্যত ইতি নোপপিবধাত। 

৪৯ 



৩৮৬ মহাভারতে দ্রোঁণ-_ 

সৃতা ইতি চ শব্দোহয়ং বর্ততে চ ততোইর্থবু। 
ইমে ম্বৃতা মহীপালাঃ প্রায়শো! ভীমবিক্রমাঃ ॥১৬। 

নিশ্চেষ্টা নিরভীমানাঃ শুরাঃ শক্রবশং গতাঃ | 
রাঁজপুত্রাশ্চ সংরন্ধ! বৈশ্বানরমুখং গতাঃ 
অন্র মে সংশয়ঃ প্রাপ্ত; কুতঃ সংজ্ঞা ম্বৃতা ইতি ॥১৭॥ 
কন্ত মৃত্যুঃ কুতে। ম্বৃত্যুঃ কেন ম্ৃত্যুরিমীঃ প্রজাঃ। 

হরত্যমরপঙ্কাশ ! তন্মে ব্রুহি পিতামহ ! ॥১৮॥ 
সগ্তয় উবাচ। 

তং তথা পরিগুচ্ছন্তং কুত্তীপুত্রং যুধিঠিরমূ। 
আশ্বাসনমিদং বাঁক্যমুবাঁচ ভগবা নৃষি; ॥১৯॥ 

ভাঁরতাকৌমুদী 

মৃত| ইতি | অর্থবহ সার্থক ব্থ] শ্তাত্তথ। বর্ততে, “মৃড় প্রাণত্যাগে” ইতি ধাত্তর্থবশীহ ॥১৮ 

নিবিতি। সংরদ্ধীঃ ভ্রুদ্ধাঃ, বৈশ্বানরমুখং গত] অস্্বাগ্রিন! দগ্ধাঃ | ষট্পাদোহ্যং গ্লোকঃ ॥১৭। 

কম্তেতি। প্রজা! জনান্। পিতুঃ পাণ্ডোজনকত্বাৎ পিতামহেতি সঙ্গোধন্ম্ ॥১৮| 

তমিতি। আ্বান্ততে অনেনেতি আশ্বামনম্। বচেদিকম্মক বাং কম্মদয়ম্ ॥১ম। 

ভারতভাবদীপঃ 

দেহবিয়োগে পুরুষস্ত পারতন্থ্য* প্রতীয়তে ॥১৫॥ মৃত। ইতি শবেন দাহর্থানগমাত গ্রাণত্য/গে 

পুরুষস্ত স্বাতন্বাং প্রতীরতে । ততঃ পুরুষ কিমন্যো মারয়তি, উত স্বয়মেব স্থাস্মুন' 

মারয়তীতি প্রশ্থার্থ; ॥১৬--১৭॥ কন্ঠ মৃত্যুঃ ক ইতি বিশেষঃ। অগ্তিমপক্ষে কুতে। হেতে? 

সেই জন্যই “মুত” এই শব্টট। সার্থক হইয়াছে । প্রায়ই ভয়ঙ্করবিক্রমশালা 

রাজার! এই মরিয়াছেন ॥১৬॥ 
বীরের! শক্রদের বশীভূত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও নিরভিমান অবস্থায় রহিয়াছেন 

এবং ক্রুদ্ধ রাজপুত্রেরাও অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছেন। এ বিষয়ে আমার সংশয় 

উপস্থিত হইয়াছে যে, “মৃত' এই নামটা কোথা হইতে আসিয়াছে ॥১৭॥ 
কাহার মৃত্যু হয়? কেন মৃত্যু হয়? কি জন্যই বা মৃত্যু এই প্রাণিগণকে 

হরণ করে? দেবতুল্য পিতামহ! তাহা আপনি আমার নিকট বলুন? ॥১৮। 

সঞ্জয় বলিলেন_“কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সেইভাবে বেদব্যাসকে জিজ্ঞাস! 

করিতে লাগিলে, ভগবান্ বেদব্যাস এই আশ্বীসজনক বাকা তাহাকে 

বলিলেন ॥১৯। 
এপশসপী পল পতাপপা শালী শশী তি 

(১৬).."বর্ততে চ গতার্থব'*'পি। 



রবি পঞ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ্ 
ব্যাস উবাঁচ। 

অত্রাপৃযুদাহরত্তীমমিতিহাসং পুরাতন | 
অকম্পনন্ত কথিতং নারদেন পুরা নৃপ ! ॥২০॥ 

স চাঁপি রাজা রাজেন্দ্র! পুত্রব্যমনঘুক্তমম্ | 
অপ্রসহ্হতমং লোকে প্রাপ্তবানিতি মে মিঃ ॥২১। 

তদহং সন্প্রবঙ্ষ্যাম ম্বৃত্যোঃ প্রভবমুন্তমমূ্। 

ততন্তং মোক্ষ্যসে ছুঃখাৎ স্লেহবন্ধনসংশয়।হ ॥১২। 

পুরাবৃতভমিদং তাত! শৃণু কীর্তয়তো মম। 
ধন্যমাখ্যানমায়ুখ্যং শোকক্ৎ পুষ্টিবদ্ধনঘ্ ॥১৩। 
পবিভত্রমরিসংঘদ্বং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। 

যখৈব বেদাধ্যযনযুপাখ্যানমিদং তথা ॥২৪। 

তারতকৌমুদী 
'অন্রেতি। অপিশব্ঃ সগ্ডাবনাধাম। উদাহরপ্তি অবুসবন্ঞ। বন্ধাব হতি শেষঃ। 

৮; পুরাবৃন্তম” ইত্যমরোক্ভিপ্রামাণাদিতিহাসপদেশৈব পুবাতন টি সত্য 

াদস্বাদতিপুরাতনত্রসথচনাধ পুরাতনপদ্ম্। অকম্পনগ্ত তদাগান্ত বানু সমীপে ॥১০। 

সইতি। পুত্রবাসনং পুত্রনাখনিমিন্তং শোকম্। উত্তমহ রুত1ম্॥১১। 

তদিতি। “শকাত শ্বমাহসাধিভিবপি ক্ষুতপ্রতিতন্তমণ ইতাধিবহ ততিহি মামা যারণ 

১ম ॥২২| 

পুরেতি। পুরাবৃস্তৎ গ্রাচীনবুভ্ান্থ গ্রখিতম্। পণ্য" পুণাগনব আয়খমামুজনদধা |১ ৩ 

পরিতরমিতি। অরিসতঘত্বং শঞপমূত নাশকম্। শএভাপুগজননঘ!বে তাএনঃ ॥২১| 

টা 

1৩ 

বেদব্যাস  বলিলেন_রা জা | পূর্বকালে দেবধি নারদ হকম্পনরাজাণ 

নিকটে যাহা বলিয়াছিলেন, এবিষয়ে অবসরজ্ঞ লোকের! সেই প্রাচীন উঠি 

উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥২০। 
রাজশ্রেষঠ ! সেই অকম্পনরাজাও জগতে অতান্ত অসহ। গকতর পুরশোক 

পাইয়ছিলেন, ইহাই আমার ধারণা ॥২১॥ 

রাজা! আমি তোমার নিকটে সেই অদ্ভুত মৃত্যুর উৎপন্তিরপ্ান্ত বলি 
তাহাতেই তুমি স্নেহনিবন্ধন শোক হইতে মুক্তি লাভ করিবে ॥১১॥ 

বৎস! পুণ্যজনক, আয়ুক্ষর, শোকন।শক ও পুষ্টি বন্ধীক এই প্রাচীন খটনাপ 

উপাখ্যান আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥২৩। 

(২২). 'অতস্বমূ. পি। (০ সমস্থপাপরাণিং [রং শৃণু 'পি। 



৩৮৮ মহাভারতে দ্োৌণ__ 

শ্রধণীয়ং মহারাজ! প্রাতনিত্যং নৃপো্তমৈঃ। 
পুত্রানায়ুত্মতো রাজ্যমীহমানৈঃ শ্রিয়ং তথা ॥২৫। 
পুরা কৃতযুগে তাত! আসীদ্রাজ। হাকম্পনঃ | 
স শক্রবশমাপনেো মধ্যে সংগ্রামমুদ্ধনি ॥২৬। 
ত্য পুত্রো হুরির্নাম নারায়ণসমো বলে । 

শরীমান্ কৃতাস্ত্রো মেধাবী ঘুধি শক্রোপমে! বলী ॥২৭॥ 

স শক্তভিঃ পরিবুতো বহুধ। রণমুদ্ধনি | 

ব্যস্ন্ বাণনহআণি যৌধেধু চ গজেবু চ ॥২৮।॥ 

স কম্ম ছুক্ষরং কৃত্বা সংগ্রামে শক্রতাপনঃ | 

শক্রভিনিহতঃ সংখ্যে পৃতনায়াং যুধিষ্ঠির ! ॥২৯। 

ভারতকৌমুদী 

শ্রবণীয়মিতি। আযুদ্মতো দীর্ঘজীবিনঃ, ঈহমানৈলনধ“ চেষ্টনানৈঃ 1১৫। 
পুরেতি। রুতযুগে সতাঘুগে ৷ মধ্যে যুদ্ধস্ত মধামাবস্থাথা* সমবাঙগনমধো বা ॥২৬। 
তস্তেতি। শ্রমান্ বীরখোভাবান্, কৃতান্বঃ কুতসবান্থশিশত 0১৭1 
সইতি। ব্যন্ন্ বিশেষেণ নিঙ্গিপন, যোঁদেষু গজেয় চ বিপঙ্গীফেধু, পরিবুতঃ 1১৮। 
সইতি। ছুক্র" বনুশক্রসংহারন্ধপম্। পৃতনারাং বিপক্ষসেনামধো ॥২৯| 

বেদাধায়নের ন্যায় এই উপাখ্যানও পবিত্র, শক্রনাশক এবং সমস্ত মঙ্গলজন?? 
বাপারের মধোও বিশেষ মঙ্গলজনক ॥১৪। 

মহারাজ ! যাহারা দীর্ঘজীবী বনু পুত্র, রাজহু এবং সম্পৎ লাভ করিবা 
ইচ্ছা করেন, সেই রাজশ্রেষ্ঠদের প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইহ! শ্রবণ কর! 
উচিত ॥২৫॥ 

বৎস! পূর্বকালে সতাযুগে 'অকম্পন-নামে এক রাজ। ছিলেন ; তিনি 

সমরাঙ্গনমধো শক্রর বশীকৃত হইয়াছিলেন ॥১৬। 
বলে নারায়ণের তুলা, বীরশে।ভাশালী, সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান 

এবং ইন্দ্রের তুল্য বলবান্ “হরি-নামে সেই অকম্পনরাজার এক পুত্র ছিল ॥১৭ 

সেই রাজপুত্র সমরাঙ্গনে বিপক্ষ যোদ্ধাদের ও হস্তিসমূহের উপরে সহন্ত 
সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শক্ররা আসিয়। তাহাকে 

পরিবেষ্টন করিল ॥২৮। 

যুধিষ্টির! তখন সেই শক্রতাপন রাজপুত্র যুদ্ধে ছৃষ্ধর কার্ধ্য করিয়া শক্র- 
সৈম্যমধ্যে শক্রগণকর্তৃক নিহত হইলেন ॥২৯॥ 

(২৭)-"নারায়ণমমো বলী.-.পি। 



পর্বণি পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৮৯ 
স রাজা প্রেতকৃত্যানি তন্ত কৃত্বা শুচান্থিতঃ | 
শোৌচন্নহনি রাঁত্রৌ চ নালভৎ স্থখমাত্মন? ॥৩০। 
তস্য শোকং বিদিত্বা তু পুত্রব্যসনসন্তবমূ। 
আঁজগামাথ দেবধির্নারদোইস্ত সমীপতঃ ॥৩১| 
স তু রাজা মহাভাগো দৃষ্ট] দেবধিসভ্ভমসূ। 
পুজয়িত্ব! যথান্যায়ং কথামকথযুভতদা ॥৩২। 
তন্তয সর্ববং সমাচষ্ট যথারৃভং নরেশ্বরঃ | 
শক্রুভিবিজয়ং সংখ্যে পুত্রস্য চ বধ তথ। ॥৩৩। 
মম পুত্রো৷ মহাবীর্ধ্য ইন্দ্রবিষুসমদ্যুতিঃ | 

শক্রতিরববহুভিঃ সংখ্যে পরাক্রম্য হতো বলী ॥৩৪| 

ক এষ সৃত্যুর্ভগবন্! কিং বীধ্যবলপৌরুষ/ঃ। 
এতদিচ্ছামি তত্বেন শ্রোতুং মতিমতা” বর ! ॥৩৫। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। শুচান্বিতঃ কৃত্ধেতি সনন্ধঃ। হৃখ* শান্ছিম্ ॥৩০। 

হস্তেতি। পুত্রব্যসনসম্তবং পুত্রনাশজতম্। অঙ্গ অকম্পুন্ ।৩১। 

১ ইতি । কথা পুত্রনাশবিষয়কবৃক্তী স্থম্ ॥৩২॥ 

হশ্সেতি। তস্য নারদস্তান্থিকে | স"খো যুদ্ধে ॥৩৩। 

এখেতি । পরাক্রম্য হ্িত ইতি শেষ | তেন নৈককতকত্ধহানিঃ ॥৩৪। 
সস 

পরে অকম্পনরাজ শোকার্ত অবস্থাতেই তাহার প্রেতকার্া সকল কিয়া 

দত ৬ রাত্রিতে শোক করিতে থাকিয়। নিজের শান্তিশ্খ পাইতে লাগিলেন 
ক. ॥০০॥ 

ক্রমে অকম্পনরাজার পুত্রন।শনিবন্ধন শোকের বিষয় জানির। “দপধি নাবদ 

তাহার নিকটে আগমন করিলেন ॥৩১। 

তখন মহাভাগ অকম্পনরাজা দেবধিশ্রেষ্ঠকে দেখিয়। যথানিয়মে ঠাহার 

গছ করিয়া পুত্রনাশের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥৩১॥ 

ক্রমে অকম্পনরাজা নারদের নিকটে যুদ্ধে শক্রগণের জয় « পুত্রের বর্ণ- 

প্রগতি সমস্ত বৃত্বাস্ত যথাযথভাবে বলিলেন ॥৩৩। 

মহাবীর, ইন্দ্র ও বিষুর সমান তেজন্বী এবং বলবান আমার পুত্র যুদ্ধে 
০ যান করিয়া | বহুশক্রকর্তৃক হত হইয়াছে ॥ ।৩৪। 

শি 

1৬১), অথানজগাম দেবর. পি। 



৩৯০ মহাভারতে দ্রোণ_ 

তম্ত তদ্ধচনং শ্রুত্বা নারদেো বরদঃ প্রভুঃ। 

আখ্যানমিদমাচষ্ট পুত্রশোকপহং মহৎ ॥৩৬॥ 

নারদ উবাচ । 

শৃণু রাজন! মহীবাহো'! আখ্যানং বহুবিস্তরমূ। 
বথ। বৃ" শ্রুতক্ধেব ময়াপি বস্থধাঁধিপ ! ॥৩৭॥ 

প্রজা; স্থষ্ট। তদ। ব্রহ্মা আদিসর্গে পিতামহঃ। 
অসংহৃতং মহাতেজা দৃষ্ট। জগদিদং প্রভূঃ ॥৩৮। 
তস্ত চিন্ত। সমু্পন্ন সংহা রং প্রতি পাখিৰ ! | 
চিন্তয়ন্ নহাসৌ বেদ সংহারং বস্থধাধিপ ! ॥৩৯॥ (ঘুথাকম্। 

তস্য রোযান্মহারাঁজ! খেভ্যোইগ্রিরুদতিষ্ঠত | 

তেন সর্ববা দিশো। ব্যাপ্তাঃ সান্তদে শি। দিধক্ষতা ॥৪০। 

ভারতকৌমুদী 

ক ইতি। বীব্যং শক্তি, বল: প্রভাব: পৌরুষমধিকীরঃ। তত্েন যাথার্থেন ॥৩৫| 

তশ্তেতি। বরদ উত্যনেন ববেপাপি রাজ্ঞঃ শোকাপনোদনত কত শক হত 

সুচিতম্ ॥৩৬| 

শৃথিতি। বহুরধিকে বিশ্ববে। যন্তা তৎ। বৃত্তং জাতম্॥৩৭ 

প্রজা ইতি । গ্রজাঃ প্রাণিনঃ। আদিসর্গে প্রথমন্থষ্টিকালে। অনহৃতৎ প্রণিন 

পুর্ণমূ। পৃ স্থিভন্য তশ্য। বেদ জানাতি ম্ম, সংভারত সংহাঁরোপায়ম্ ৩৮--৩৯॥ 

 তশ্তেতি। খেভ কথাদিরদ্ধেভাঃ | ধিপক্গত। দগ্ধ,মিজ্ছতা। রোধাং বেদনাশপ্সিগাহ ২৭41 

আতএব জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভগবন্। এই মৃত্াটা কে? এবং ইহার শক্তি, ভা? 

ও অধিকীরই বা কতটুকু, ইহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি? ॥৩৫। 

তাহার সেই কথ! শুনিয়া তপঃপ্রভাবশীলী ও বরদানে সমর্থ নারদ %£- 

শোকনাশক এই উত্তম উপাখা।ন বলিতে লাগিলেন ॥৩৬। 

নারদ বলিলেন__ধরাধিপতি ! এই ঘটন৷ যেরূপ ঘটিয়াছিল, আদ€ 

সেইরূপই শুনিয়াছিলাম। অতএব মহাবাহু রাজা! আপনি সেই অতিবিষ্তুত 

উপাখ্যান শ্রবণ করুন ॥৩৭॥ 

মহাতেজা ও মহাপ্রভাবশালী পিতামহ ত্রন্ষা! প্রথম স্থষ্টির সময়ে প্রা 

গণকে স্থৃষ্টি করিয়া এই জগৎটাকে প্রাণিগণে পরিপূর্ণ দেখিয়া সংহারের পিথে 

তাহার চিন্ত। জন্মিল। রাজা! তিনি চিন্ত। করিয়াও প্রাণিসংহারের ডগ 

জানিতে পারিলেন না ॥৩৮-_৩৯॥ 

মহারাজ! তখন ক্রোধবশতঃ তাহার কর্ণপ্রভৃতি বন্ধু, হইতে অগ্নি উ্ি 

ণি 

ঙ 



পর্ববণি পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

ততে। দিবং ভূবং খঞ্চ ভ্বালামালাসমাকুলঘ্। 
চরাচরং জগৎ সর্ববং দদাহ ভগবান্ প্রঃ 1৪১ 
ততো হতানি ভূতাঁনি চরাণি স্থাবরাঁণি চ। 
মহতা ক্রোধবেগেন ত্রাসয়মিব বীর্ধ্যবান্ ॥৪২॥ (বুকস) 
ততো হরো জটা স্থাণুনিশাচরপতিঃ শিৰঃ 
জগাম শরণং দেবং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥৪৩| 
তশ্সিন্নাপতিতে স্থাণো প্রজানাং হিতকাঁমায়া | 
অব্রবীৎ পরমো দেবো! জলমিব মহা মুনি; 88। 
কিং কু কামং কামাহ ! কামাজ্জাতোহসি পূত্রক | 
করিষ্যামি প্রিয়ং সর্ধবং ্রহি স্থাণো। বদিচ্ছসি ॥৪৫। 

৪১৯৬ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । ততো ভগবান্ প্রহদাহ্সমর্থে। বীষ্যবাশ্চ মোহিত, মহ 2! বোববেগেন 

হাসধমিব, দিবং স্বর্গম্। কুবম্। খমাকাশঞ্চ, কিং বনুন। জালামাপম! শিখামমহেন সমাকুল' 
বাপঘ্, চরাচরং সর্বং জগ দদাহ। ততঃ চরাণি ময়াদীশি জঙ্গমানি, স্কাববাণি পনি 

শীলাশি চ ভূতানি হতানি ॥৪১--৪২। 

তত ইতি । জট জটাধারী, স্থাণুঃ স্থিরম্বভাব:, নিখাচরাণা* ভহানাণ প5:09৩| 

তশ্মিন্নিতি। আপতিতে আগতে, প্রজানাৎ ভূতানাম। দেবে তরঙ্গ 551 

কিশিতি। কাম তবাভীষ্টমূ, কামাহ ৷ অভীষ্টগ্রাপ্তিযোগা ! কানা যমৈব সাপ ং 56| 

্ধে 

প্র 

হঠল। সেই অগ্নি জগৎ দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়। সমস্ত দিক্ ও পিদিকু বাপু 

বিল ॥৪৩॥ 

তাহার পর মাহাত্বাশালী ও দাহদক্ষ প্রবল অগ্নি গুরুতর ক্রোধের বেগে 

সকলের ভয় উৎপাদন করতই যেন স্বর্গ, মত্ত্য ও আকাশ--এমন কি শিখাসমূহ- 
পু চরাচর সমগ্র জগৎ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন স্থাবর €« জঙ্গম 

৪ সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল ॥৪১-_-৪১। 

'দনস্তর জটাধারী, স্থিরম্বভাব, ভূতপতি ও মঙ্গলময় মহাদের আসিয়। দেব- 

পণমে্টী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ॥৪৩। 

সেই মহাঁদেব জগতের হিতকামনায় আগমন করিলে, পরমদেবত।€ মহামূনি 

বগা তেজে জবলিতে থাকিয়াই যেন বলিলেন--18৪| 

(৪১). জালামালাসমন্বিতম্...পি। (৪২)...ত্রসানি স্কাবরাণি চ পি। 19৫1 শ্রের ২ 

"মূ পর্চাশত্তমোইধ্যায়ঃ১ বঙ্গ বর্ধ, -*-দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ত বা নি। 



৩৯২ মহাভারতে দ্রৌণ-_- 

স্থাণুরুবাচ। 

প্রজাসর্গনিমিত্তং হি কৃতো৷ যত্বস্যা বিভো। ! | 

যা স্থষ্টাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ভূত গ্রামাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥৪৬॥ 

তাস্তবেহ পুনঃ ক্রোধাৎ প্রজা দস্যত্তি সর্ববশঃ। 

ত| দৃষ্ট।। মম কাঁরুণ্যং প্রসীদ ভগবন্! প্রভো ! ॥8৭। 
ব্রন্মোবাচ। 

নাক্রুধ্যং নচ মে কাম এতদেবং ভবেদিতি। 
পৃথিব্যা হিতকা মন্তু ততো মাং মন্থ্যরাবিশৎ ॥৪৮। 
ইয়ং হি মাং সদ দেবী ভারার্তা সমচুচ্দ। 
সংহারার্৫থং মহাদেব! ভারেণাভিহত। সতী ॥8৯। 

ততোহহুং নাঁধিগচ্ছামি তপ্যে বুবিধং তদ]। 
ংহারমপ্রমেযুস্ত ততো মাং মনযুরাবিশৎ ॥৫০॥ 

প্রঙ্গেতি। প্রন্নাসর্গনিমিত্ত" ভূতকষ্টিহেভোঃ | বৃদ্ধ। উপচয়ং প্রাপ্ধাঃ ॥5৬৷ 

তা ইতি। দহান্তি অগ্রিন! দহান্ে ৷ কারুণ্যৎ দয়া অভবদদিতি শেষঃ ॥৪৭| 

নেতি। এতজ্জগৎ, এবং দগ্ধং ভবেদিতি মে ন চ কামোহভিলাষঃ। মন্তাঃ কোণ: ১৭৮. 

ইয়মিতি ৷ দেবী পৃথিবী, সমচুটুদ প্রেরিতবতী ॥৪৯| 

“অভীষ্টপ্রাপ্তিযেগা পুত্র! তুমি আমার সঙ্কল্পেই জন্মিয়াছ ; অব 

তোমার কি করিব ?। স্থাণু! তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহা বল, আদ 

তোমার সমস্ত প্রিয় কাধ্য করিব? ॥8৫॥ 

তখন মহাদেব বলিলেন-_প্রভূ ! আপনিই ভূতস্থষ্টির জন্য যত্ন করিয়া- 

ছিলেন, পরে নানাবিধ ভূত স্থপ্টি করিয়াছেন এবং সেগুলি বৃদ্ধিও 

পাইয়াছে ॥৪৬॥ 

আবার আপনার ক্রোধেই সে সমস্ত দগ্ধ হইতেছে । স্থৃতরাং তাহা দেখিয়৷ 

আমার দয়া জন্মিয়াছে। অতএব প্রভূ! ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন ॥54 

ব্রহ্মা বলিলেন--“আমি বিন। কারণে ক্রুদ্ধ হই নাই, কিংবা “এই জগংট। 

দগ্ধ হউক' এরূপ ইচ্ছাও আমার ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর হিত কামনাতেই 

আমার ক্রোধ জন্মিয়াছিল ॥৪৮। 

কারণ, মহাদেব ! এই পৃথিবীদেবী ভারার্ত হইয়। প্রাণিগণের সংহারের 

জন্য সর্বদা আমার নিকট অনুরোধ করিতেন ॥৪৯। 



পর্ববণি পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ত | 

স্থাধুরুবাচ। *% 

ংহারা্৫থং প্রসীদন্ব মা কষে বঙ্গুধাবিপ । | 
মা প্রজাঃ স্থাবরাশ্চৈৰ জঙ্গমাশ্ ব্যনীনশঃ ॥৫১। 
তব প্রসাদাদ্ভগবনিদং বর্তে্রিধ। জগৎ | 
অনাগতমতীতঞ্ণ বচ্চ সম্প্রতি বর্ভতে ॥৫২) 
ভগবন্! ক্রোধসন্দীপ্ত; ক্রোধাদগিমবাস্থজৎ | 
স দহত্যশ্মকুটানি দ্রুমাংশ্চ সরিতস্তথা ॥৫৩। 
পন্থলানি চ সর্ববাণি সর্ববাংশ্সৈব তৃণেলপান্। 
স্থাবরং জঙ্গমঞ্রেব নিঃশেষ" কুরুতে জগৎ ॥৫৪॥ (বুগাকঘ্) 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । তদ। বহুবিধং তপো, ততোহপি অগ্রমেমশ্ত জগত; সভার" এদুপায়া 

হী |৫০॥ 

সভারেতি। মংহারাথং সাহারশিবুত্তবে, ম। রুষঃ কোণ ন কুকা। মু বানানশং শ 
পিনাশ্য় 0৫১ 

তবেতি। বর্তেৎ বন্তেত। অনাগতহ ভবিষৎ ॥৫১। 

ভগবন্গিতি। অবাহ্ছজৎ ভবান্। সঃ অগ্নি, অশাকূটানি পাষাধনিচযান | পন্গগ|নি 

সপ্জলাশঘান্। তৃনানি চ উপপ| লতাশ্চ তান্ ॥৫৩-৫৪। 

ভারতভাবদীপঃ 
পুশান্ ্বমং শন্য যুততাউবতীতাথঃ )১৮-৩৯॥ খেছাত আোজাদিছিজে : 195 ০৬ বা।কথা' 

চতমিতি শেষঃ ॥৪৭-৪৭॥ অপ্রমেয়স্ত স্থানং তস্য ইতি শেষঃ| অহিগ্সন্েতি বার্থ; 0৫০] 

৮'হাবাথ, মা রুষঃ রোষং ম। কাষী;ঃ | মহ্ং কিন্ত প্রসীদন্গ 0৫১) তবেতি। অনাগতাদি- 

€কাপরধমুক্তং সর্বদৈব জগাদস্ত্র ন ত্শ্ত নিরন্বয়োচ্ছেদঃ কাধা ইভাশয় 04২--৫০| তব 

তখন আমি বহ্ুপ্রকার তপস্যা করি, তাহাতেও আমি অপরিমেয় জগন্ডের 
*হরোপায় খুজিয়া পাই না; তৎপরেই আমার ক্রোধ উৎপন্ন হয় ॥৫9| 

নহাদেব বলিলেন--“জগদীশ্বর । আপনি জগৎসংহার-নিবৃন্তির জন্য প্রস্ 
হন, ক্রোধ করিবেন না, কিংবা স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণকে বিনষ্ট করিবেন 
গা. 1৫১ 

রর 

ভগবন্! আপনার অনুগ্রহেই এই জগংট। তিন ভাবে চলিতেছে । যাহ 
পৃবেবে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে ॥৫১। 

ভগবন! আপনি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়! অগ্রিকে সষ্টি করিয়াছিলেন 

* রুদ্র উবাঁচ-বদ্ধ বঙ্গ বানি। (৫৩)..অগ্নিমবাকজ:। সন্দতত্যশ্রসতঘান্চ দ্ধ 

বদ্ধ বঙ্গ। (৫৪)-.*সর্কেবে চৈব তূণোলপা:.“-বদধ বঙ্গ। 

৫০ 



৩৯৪ মহাভারতে দ্রোণ- 

তদেতগ্তম্মসাস্ংতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। 

প্রপীদ ভগবন্! স ত্বং রোষে। ন স্যাদ্বরে! মম ॥৫৫। 

সর্বে হি স্যষ্টা নশ্যন্তি তব.দেব ! কথঞ্চন | 
তম্মান্নিবর্ততাঁং তেজস্তয্যেবেহ প্রলীয়তাম্ ॥৫৬॥ 

ত€ পশ্য দেব! সুভৃশং প্রজাঁনাং হিতকাম্যয। | 

বথেমে প্রাণিনঃ সর্ষের নিবর্তেরংস্তথা কুরু ॥৫৭॥ 

অভাঁবং নেহ গচ্ছ্যুরুৎসন্নজননাঃ প্রজা । 

অধিদৈবে নিবুক্তোহন্মি ত্বয়া লোকেধু লোকহন্! ॥৫৮॥ 

ম| বিনশ্যেভ্জগন্নাথ । জগৎ স্বাবরজঙ্গমমূ । 

প্রসাঁদীভিশুখং দেবং তম্মীদেবং ব্রবীম্যহম্ ॥৫৯। 

ভারতকৌমুদী 

ভদিতি। তব রোষে। যম 2২ ম এব মম বরং তব বোযোপম ভার এব বর |" 

সর্ব ইতি । কখঞ্চন অনিনচশীধঘপ্রকাবেণ। তেজঃ অন্নিঃ ॥৫৩| 

তদিতি। পশ্তা গ্রসরপষ্টেত্যাশয়ঃ। শিবন্তেরন্ ধ্বংসাপিতি শেম; ॥৫৭| 

অভাঁবমিতি | উত্সন্ত্ নিবুন্তং জনন” যাসাং ভাঃ | অশিদৈবে দেবদীশ্বরতে রাদনে ৮৮ 

মেতি। প্রসাদভিমুখ, 'প্রসন্ীভাবায়োছাতম্। স্বযমেবেতি ভাবঃ ॥৫ন 

সেই অগ্রি--প্রস্তরসমৃত, বৃন্গ, নদী, সমস্ত ক্ষুদ্র জলাশয় এবং সমগ্র তণ*। 

দগ্ধ করিতেছে ; ক্রমে সমগ্র স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ নিঃশেষ করিবে 0৫৩৫৭ 

এই সেই স্যাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ভন্ম হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । অতএব 

ভগবন্! আপনি 'গরসন্ন হউন; আপনার ক্রোধ না থাকাই আমার বর ॥1:) 

দেব! আপনার শষ্ট পদার্থ সমস্তই অনির্চণীয়ভাবে নষ্ট হইতে?ঃ। 

অতএব আপনি নিবৃত্ত হউন, আপনর তেজ (অগ্নি) আপনাতেই এখন লান 

হউক ॥৫৬॥ 

অতএব দেব! আপনি জগতের হিতকামন। করিয়। বিশেষ গ্রস্ন দিতে 

তাহ] দর্শন করুন; যাহাতে এই সকল প্রাণী ধংস হইতে নিবৃত্তি পায়, হাহা 

করুন ॥৫৭। 

বর্তমানে প্রাণিগণের জন্ম ত হইতেছেই না, তবে ধ্বংস যেন ন। হয়| 2৩ 

লোৌকনাশক ! আপনি আমাকে জগতে দ্রেবাধীশ্বরপদে নিযুক্ত করিয়াছেন 11৮1 

(৫৫)-" ভগবন্! সর্ব ! '-পি,"."ভগবন্ ! সর্ববম্-'' বঙ্গ বদ্ধ। (৫৬) সর্বে চি ন?। 

নশ্বান্তি'--বঙ্গ বদ্ধ । (৫৮).'-উচ্ছন্রজনন1ঃ...পি বঙ্গ বর্ধ,*.উচ্ছিন্রজননাঃ-"'ব] | 



পর্ববণি পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। 

নারদ উবাচ। 
শ্রুত্বা হি বচনং দেবঃ প্রজানাং হিতক।রখে। 
তেজঃ সন্ধীরয়ামাস পুনরেবান্তরা আ্বনি ॥৬০। 

ততোহগ্রিমুপমংহত্য ভগবান্ লে।কসৎকত, | 

প্রবৃত্তঞ্চ নিরৃতঞ্চ কল্পয়ামাস বে প্র ॥৬১ 

উপপংহরতস্তস্ত তমগ্রিং রোষজং তদ| | 

গ্রাছুর্বভূব বিশ্বেভ্যো গোভ্যো নারী মহ ভবন; ॥৬১। 

কৃষ্ণ। রক্ত তথা পিঙ্গা রক্তজিহ্বাস্তালোচন। | 
কুগুলাভ্যাঞ্চ রাঁজেন্দ্র! তণ্তাত্যাং তণ্ুড়্রণ। ॥৬৩। 

স। নিঃস্যত্য তথা খেভ্যো দক্ষিণ” দিশমাহিত।। 
স্ময়মান। চ সাবেক্ষ্য দেবো বিগেখর বত ৬ 

ভারতকৌমুদী 

চতি। দেবে ব্রগ।। তে: রর এন্থরান্মুনি দণবা নদবো 01০1 

“ত তি এ্রণুভম উত্পভিকারণীভভম্, শিবু পাসিভণধাত হা বা ৪৬১ 

উপেতি। বিশে সর্ষেভাত গেভা মি 15৭1 

৮51 ভন! হবোধোগেন, পিঙ্গ। পিক্গলবণ। | 2815017 হিপ টিগিনদণ! 2150৩] 

ভারতভাবদীপঃ 

। বে; এ আ্গাদিভি মম মহ" বরোহ্ীতি যোজন। 16৫7 4৭1 আপাতি। আটা তরথ1শে 

৪) কখত গোকান নাশরসীতার্থঃ 0৫৮৬০। প্ররৃন্তা কক্স একে এিনুভ ক্স এগ; 

ডগয।থ । স্থাবর-জঙ্গমাআ্ক জগংটা যেন নষ্ট না হয়. “মই ঢু আগা 

ম হউন এবং সেই জন্যই আমি আপনাকে এইবপ বলিতোি 04৯ 

নারদ বলিলেন _ “মহাদেবের বাকা শুনিয়া ত্র্গ। প্।খিগনের ভিতের ডক 

পএরায় আপন শরীরেই সেই তেজ (অগ্নি) ধারণ করিলেন ॥৬০। 

তদনম্থর ভগবান্, প্রভাবশালী ও জগৎপুজিত প্রশ্গা অগ্ির উপম ই 
ন পিয়া কর্মাকে উৎপত্তি ও বিনাশের হেতুরূপে করন। করিলেন ।৬১। 

সহাত্বা ব্রহ্মা যখন সেই ক্রোধাগ্রি উপসংহার করিলেন, তখন ভাঙার সর্প 

ইন্দিয়রদ্ধ, হইতে একটা স্ত্রী আবিভূতি হইল ॥৬১ 
রাজশ্রেটঠ! কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণের মিশ্রণে তাহার পিঙ্গলবধ এসং ডিইনা। মু 

৪ নয়ন রক্তবর্ণ ছিল; আর ছুই কাণে ছুইটা তণ্তকাপনময় কু দুলিতেঠিল 

রী সন্যান্ত অলঙ্কারগুলিও তণ্তকাঞ্চনময় ছিল ৬৬ 
৬১)...কখয়ামাস বৈ প্রভুং_পি ঝ। বঙ্গ বদ্ধ। (৬৪) স্মমাগ্রে। 'পি। 



৩১৯৬ মহাভারতে 

তামাহুয় তদা দেবো লোকাদিনিধনেশ্বরঃ | 
মৃত্যো ! ইতি মহীপাল ! জহি চেমাঃ প্রজা ইতি ॥৬৫। 
ত্রং হি সংহারবুদ্ধ্যাথ প্রাছুভূতি। রুষো৷ মম | 

তম্মাৎ সংহর সর্বাস্তৃং প্রজা; সজড়পপণ্তিতাঁঃ। 

মম ত্বং হি নিয়োগেন ততঃ শ্রেযে। হবাপ্ন্যসি ॥৬৬। 

এবমুক্তা তু সা তেন ম্বৃত্যু$ কমললোচন। | 

দ্ধ্যে৷ চাত্যর্থমবলা প্ররুরোদ চ স্ুত্বরমূ ॥৬৭॥ 

পাঁণিভ্যাং প্রতিজগ্রাহ তান্যআণি পিতামহঃ। 

সর্বভূতহিতার্ধায় তাঞ্ধাপ্যন্বনয়ভদা ॥৬৮। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতগাহক্র্যাং সংহিতায়াং বৈযাসিক্যাং দ্রোণপর্দদণি 

অভিমন্যুবধে সৃত্যুৎপভিকথনে পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতাকৌমুদী 

সেতি। খেভ্য ইন্রিররদ্ধে.ভযঃ | শ্মরমান। ঈসদ্ধসন্ী, উভৌ ব্রহ্মরুজৌ ॥৬৪| 

ভামিতি। লোকানাম্ আদিন্ধিনযোঃ সট্টিলংভারয়োঃ ঈশ্বর কন্ত। ব্রঙ্গা ॥5৫। 

ত্বমিত্ি। সংহারবুদ্ধা যুক্তম্য মম, রুষঃ পোধাহ। প্রজা প্রাণিণঃ | যটপাছে হয 

শ্লোক: 1৩৩] 

এবমিতি। ধধে]া চিন্তয়ামাস। খ্রকবোন, দারুএকম্মরণি নিযোগাদিতা।শযঃ ॥৬৭। 

প|ণিভ্যামিতি। পিভামকে। ব্র্গা। তাং মৃতুম্ অন্বনয়ৎ স্তবান। স্রাবাচকতেেপি 

সেই নারী ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়রব্ধ, হইতে নির্গত হইয়া জগদীশ্বর ব্রঙ্গা। ও 

মহাদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুহ হাস্য করতঃ তাহাদের দক্ষিণদিকে যাইয়। 

কড়াইল ॥৬৪। 

রাজা! তখন জগতের স্ষ্টি ও সংহারের কর্তা! ব্রহ্মা ভাহাকে গ্বৃহো,! 

এইরূপে আহ্বান করিয়। বলিলেন--'ভুমি এই প্রাণিগণকে সংহার কপিতে 

থাক ॥৬৫॥ 

তুমি সংহারবুদ্ধিতে আনার ক্রোধ হইতে প্রাছ্ভূত হইয়াছ। ভিতর 

তুমি আমার আদেশে মূর্খ ও পণ্ডিতপ্রভৃতি সমস্ত প্রাণী সংহার করিতে থাক । 

তাহাতেই তুমি মঙ্গল লাভ করিবে? ॥৬৬। 

ব্রহ্ম এইরূপ বলিলে, সেই পদ্মনয়ন৷ স্ত্রীরূপিণী মৃত্া অত্যন্তচিন্ত। ও লুষ্ষরে 

রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥ 

রং ..একপক্ষাশত্তমোহধ্যায়ঃ বঙ্গ বদ্ধ, “ .িপধাশত্মোহ যায় বারা নি 



বট চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
-_-_-82- 

নারদ উবাঁচ। 

বিনীয় ছুঃখমবলা আত্মনৈব প্রজাপতিম্। 
উবাচ প্রাঞ্জলিভূত্ব। লতেবাবজ্জিতা পুনঃ ॥১। 

স্বত্যুরুবাচ। 

ত্ব়া স্যষ্টা কথং নারী ঈদৃশী বদতাং বর! | 
ক্র,রং কর্ম্ীহিতং কুষ্যাং তদেব কিম জানতী। 

বিভেম্যহমধন্মীদ্ধি প্রমীদ ভগবন্! প্রভো ! ॥২| 

ভাঁরতকৌমুদী 
মুতাণনন্ত কদাচিদ্বারাদিশববত পুতস্তপি প্রয়োগ | মখান হী ইর কেনে মৃ্ান। 
ণম্মমাচবেছ” 0৬৮] 

ই মহামহোপাধ্যা-ভারতাচাধ্য-শ্ীহরিদাসসিপ্ধান্থব।গীশ ভটাচাধাবিধচিতাথাত সাভার 

টাপাথা* ভাব ভকোৌদুদীগমাগ্ায়া দ্রোরপর্ণি অভিমন্াবধে পঞ্চ১ছাবি শো!হদ]মঃ ॥০। 

নিউ] 

ধশীখেতি | বিনীষ অপনীঘ, দুঃখং ইস বল মভাত। সাবভিতাবনত! ॥১| 

£ইএেতি। ঈণৃশী গুশ*সকা াকারিণী। ক্রুরং শিষ্টবম্, অভিত্ | যটপাদোহয শ্রাক১1১। 

ভারতভাবদীপঃ 
£ত. কথম[মাস ॥৬১॥ গোভা ইন্রিরছিদ্রেভাঃ ॥৮২--৬৩| নেবে! বঙ্গবাততো 0৪ দেবে 

পলা, ঘরণহ মুত প্রাণবিয়োগন্জ মন্যন্ত কুভতীতি মুডতারিতাথঃ ॥৮৫| কথে। বোযাধ ১৮5 ড॥ 

হতি দ্রোণপর্বণি নৈলক্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চ হাপিশে1৩প্াধিঃ ॥৪৭। 

তখন ব্রন্মা জগতের হিতের জন্য দুই হাতে সেই অশ্রজল গ্রহণ করিলেন 

এব' মৃত্তার প্রতি অনুনয় করিতে থাকিলেন' ॥৬৮॥ 
০৪ ০ 

তে তিতির সত 

নারদ কহিলেন__'রাজা ! তখন সেই নারী নিজেই নিজের মানোছুখে দূ 

করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়। লতার স্তায় অবনত থাকিয়া পুনরায় ধঙ্গাকে বলিতে 

লি টিজার ॥১॥ 

সৃত্তযদেবী বলিলেন__বাগিশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে এইরূপ নারী করি! 

(১)-..আত্মন্থোব প্রজাপতিম্.. বা বদ্ধ নি। 



৩৯৮ মহাভারতে দ্রোণ--- 

প্রিয়ান্ পুত্রান্ বয়স্তাংস্চ ভ্রাতৃন্ মাতৃঃ পিতৃন্ পতীন্। 
অপধ্যাস্তন্তি মে দেব! ম্বৃতেষেভ্যে। বিভেম্যহ্ম্ ॥৩। 

কৃপণানাং হি রুদতাং যে পতন্ত্যশ্রুবিন্দব? | 

তেভ্যোহ্হং ভগবন্! ভীতা শরণং ত্বামহং গতা ॥8॥ 
যমম্য ভবনং দেব! নগচ্ছেয়ং স্থরোভম ! | 
প্রসাদয়ে ত্বাং বরদ ! মুদ্ধেনীদগ্রনখেন চ। 

এতদিচ্ছা ম্যহং কামং ত্বভে। লোকপিতামহ ! ॥৫॥ 

ইচ্ছেয়ং তৎপ্রসাদাদৈ তপস্তপ্ত ং গ্রজেশ্বর ! | 

গ্রদিশেমং বরং দেব! ত্বং মহ্যং ভগবন্। প্রভে।! ॥৬| 

ভারতকৌমুদী 

প্রিধাণিতি | এতান্ মারযন্থ্যা ইতি শেষঃ। অপধ্যান্তন্তি অনিষ্ট চিন্ুগিযান্তি হেয় 
সি 

বন্ধুন| ইতি শেষঃ। মতের পুত্রাদিযু, এভাঃ পুক্রাদিবন্ধুভাঃ ॥৩| 

কপণানাশিতি। কুূপণানাং পুক্জাদিমরণেন ছুঃখকাতরাণাৎ পিত্রাদীন।ন্ ॥5। 

কিঞ্চ তথান্ছে সশ্থাবামান, পেগ নিষেধতি যমগ্ডে ডি উদ্গা উল *, 

উদ্ুগ! নগ। নখিন “তন অঙ্ছলিপুটেন। কাম স্ব।ভা&ম্ ॥৫| 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

বিশীয় লহেবেতি জনেকখরণাতোরষ্টান্ত; ॥১১। প্রিথাদীন্ সহী ততসদ্দপ্ষিনত অপবাশযও 

পরাশিষ্ছচিনুনমপণ্যানম্ মতেপু মঘা মারিতেযু লোকেযু মহঙ্থ | মে মম |৩৯॥ উদগ্ুনাতন 

স্থষ্টি করিলেন কেন? আমি সেই নৃশংসব্যাপার জানিয়! কিরপে সেই যশ স 
ও আহিত কাধ্য করিব। আমি যে অধম্মের ভয় করি। অতএব ভগবন। 

প্রভু! আপনি প্রসন্ন হউন ॥২। 

দেব! প্রাণীদিগের প্রিয় পুত্র, বয়স্ত, ভ্রাতা, মাতা, পিতা 'ও ভিটা 

সংহার করায় তাহার! মরিলে, তাহাদের রর যে আমার টুগক ৮%1 

করিবে। সুতরাং আমি তাহাদের ভয় করি ॥৩॥ 

বন্ধুগণ কাতর হয়! রোদন করিতে লাগিলে, তাহাদের যে সকল আশ্রুখিন্দ 
পতিত হইবে, আমি তাহ! হইতে ভীত হইতেছি। অতএব ভগবন্! আমি 

আপনার শরণাপন্ন হইলম ॥৪॥ 

দেব! দেবশ্রেষ্ঠ! আমি যমের ভবনে যাইব ন।; বরদাতা ! আদি 
মস্তক ও অঞ্জলিদ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি; লোকপিতামহ ! আনি 
আপনার নিকট এই অভীষ্ট লাভ করিতে ইচ্ছা করি ॥৫॥ 

(৪)...ত্বাহমাগত।_পি নি। . . 



র্ববনি ষট চত্বারিংশোইধ্যায়ঃ | 

য়া হ্যক্তা গমিষ্যমি ধেনুকাশ্রমমু্মন্ | 
তত্র তপ্প্যে তপস্তীব্রং তবৈবারা ধনে রা |৭। 
নহি শক্ষ্যামি দেবেশ ! প্রাণান্ প্রাণ ভূত" ক্রিপ মর 
হত বিলপমানানা মধম্মাদভিরক্ষ ম। ম।ম্ 1৮। | 

ব্রন্ষোবাচ। 

ুত্যো ! সঙ্কপ্পিতাসি তং গ্রজাস"্হারহেত্ুন। 
গচ্ছ সংহর সর্বাস্ত্রং প্রজা মা তে বিচারণ! ॥১। 
ভবিতা| ত্বেতদেবং হি নৈতজ্জা তবন্যথা ভবে | 
ভব ত্বনিন্দিতা লোকে কুরুষ্ বচন? মম ॥১০| 

নারদ উবাচ। 
এবমুক্তাভবন্তীত৷ প্রাঞ্জলির্ভগবন্মুখী | 
সংহারে নাকরোদ্বুদ্ধিং গ্রজান।” ভিতক।ম্যয়া (১) 

ভারতকৌমুদী 
ইচ্ছেঘশিতি। গ্রদিশ প্রদেহি, যারনশ্তানিষ্হাৎ ভপসন্টো ভর দত তান, ১৭ 
উলেতি। দেতকম্য মুনেরাশ্রন্ম। জন্মমাত্র পৃরশরীরখিপব ত দওগানা প্ুদগুজাব! ৪] 

পুনরপাঙ্গণরতি নহীতি। অধশ্মাং গ্রাণভৃতাং প্রাযহরখকপাহ 19 
মত্তা। ইতি। সঙ্গল্লিত। ময়। নিয়োক্ত মভিপ্রেতা | মন এড ॥ ৯ 
£বিতেতি । এতহ প্রাণিনাং প্রাথভরণম্ এবং অংকনুকমের | ছ1% ৭17২ 7১)। 
জগদীশ্বর! আমি আপনার অনুগ্রহে তপস্ত। কিবা? ইচ্ছ। কবি; দেব 

এগবন্! প্রত! আপনি আমাকে এই বর দান ককন ॥। 
আপনি বলিলে, আমি উত্তম ধেন্গুকমুনির আশ্রমে ঘাইল , সখাণে মাইয়। 

সাপনার উপাসনায় নিরত থাকিয়া তীব্র তপস্য। করিব || 
দেবেশর ! প্রাণীর বিলাপ করিতে থাকিবে, সেই শপন্তাষ আশি ভাহাদের 

(গর প্রাথ হরণ করিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং আপণি আমাকে এধন্য 

£ইতে রক্ষা করুন? ॥৮| 
রঙ্গা বলিলেন-_-দমৃত্যু! তোমাকে দিয়া প্রাণিসহার কবাইণ বিরাই 

খানি মনে করিয়াছি । অতএব যাও, যাইয়। সববপ্রকার গ্রানাকেই সার 
নিতে থাক; এ বিষয়ে কোন বিচার করিও না ॥৯। 

ইহ! এইরূপই হইবে, কখনও ইহা! অন্রূপ হইবে না। জগনে তণি 
অশিশ্দিতা হও, আমার আদেশ পালন কর? ॥১০। 

(৮। নহি শক্যামি...পি। 



৪০০ মহ্ (ভারতে দ্রোণ_-- 

তুষ্বীমণনীভদ! দেবঃ প্রজানামীশ্বরেশ্বরঃ | 
প্রসাদমাগমৎ ক্ষিপ্রমাত্মন্যেব পিতামহ? ॥১২॥ 

ল্ময়মানশ্চ লোৌকেশো লোকান্ সর্বানবেক্ষ্য চ। 

লোকাশ্চাসন্ যথা পূর্ববং দৃষ্টান্তেনাপমন্থ্যুনা ॥১৩ 
নিবুন্তরে যে তন্মিংস্ত ভগবত্যপরাজিতে । 

সা কন্যাপজগাঁমাথ সমীপান্তস্ত ধীমতঃ ॥১৪॥ 

অপশ্তত্যা প্রতিশ্রুত্য প্রজাসংহরণং তদ1। 

ত্বরমাণ চ রাজেন্দ্র । মৃত্যুর্ধেনুকমভ্যয়াৎ ॥১৫। 

স। তত্র পরমং তীব্রং চচার ব্রতমুত্তমমূ্ | 

সা তদ! ত্বেকপাদেন তস্থৌ পদ্মানি যোড়শ ॥১৬। 

ভারতাকৌমুদী 
এবমিতি । 'ভগবন্ুখী ব্রঙ্গাভিদুখী ॥১১। 

তুঙ্কীমিতি। তষ্ণীং নীরবঃ| পপ্রছানামীখর! ইন্দ্রাদয়ন্তোমপীশ্বরে। ব্র। ॥১১। 

স্বয়মান ইতি । আপীধিতি শেষঃ। যথাপূবনাসন্ দগ্ধ অশি। অপমগ্ান! নিঙ্গোপেশ 0১1 

নিবৃত্তেতি। ভগবতি ত্রহ্গণি। কন্যা মৃতুযুদেবী ॥১৪| 
অপেতি। গ্রজাণাং সংহরন* সংহারম্ অপ্রতিশ্রত্য অন্দীকৃতায ৷ দেস্টকং তরাখ্ুমম্ ১:৫7 

সেতি। ব্রত তপোনিয়ধম্। পন্মনি বংসরাণাম। ইদন্ব বহুকাঁলোপলক্ষণ্। 
এবমন্যাত্র ॥১৬| 

নারদ বলিলেন--্রঙ্গ। এইরূপ বলিলে, মৃত্যুদেবী ভীত হইয়। ত্রক্গার দিবে 

চাহিয়! কৃতাপ্জলি হইলেন; কিন্তু প্রাণিগণের হিতকামনায় তাহাদের সংতাবের 
ইচ্ছ। করিলেন না ॥১১॥ 

তখন প্রাণিগণের ঈশ্বরের ঈশ্বর ব্রহ্মা নীরব হইলেন এবং সন্বরই মনে মান 

প্রসন্নতা লাভ করিলেন ॥১২॥ 

এবং তিনি সমস্ত লেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন । 
তখন ব্রহ্মা প্রসন্ন চিত্তে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র প্রাণিগণ পূর্বের ম্যায় হইল ॥১৩| 

অপরাজিত ভগবান্ ব্রহ্মার ক্রোধ নিবুত্তি পাইলে, সেই মৃত্যাদেবী জ্ঞান 
ব্রহ্মার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন ॥১৪। 

রাজশ্রেষ্ঠ ! মৃত্যুদেবী প্রাণিগণের সংহার কাধ্য স্বীকার না করিয়! সে স্থা" 
হইতে চলিয়া যাইয়া সত্বরই ধেনুকমুনির আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৫॥ 

৮ 

(১৫).*'ধেনুকমভ্যগাৎ_বা নি। 



পর্ববণি যটচত্বারিংশো হধ্যায়ঃ। ৪০১ 

পঞ্চ চান্যানি কাঁরুণ্যাৎ প্রজা নান্ত হিতিষিণী। 

ইন্ডিয়া পীন্দরিয়ার্থেভ্য? প্রিয়েভ্যঃ সমিবন্ত্য ম। ১৭| 

ততস্ত্বেকেন পাদেন পুনরন্যানি সপ্ত বৈ। 

তস্থৌ পদ্মানি ঘট ছে চ সপ্ত চৈকঞ্চ পাখি! ॥১। 
ততঃ পদ্মীযুতং তাত ! ম্বগেঃ সহ চচার স!। 
পুনর্গত্বা ততো নন্দাং পুথ্যাং শীতামলোদক।ম্ ॥১১। 
অগ্ন, বর্ষমহআ্ীণি সণ্ড চৈক্চ সানয়ৎ। 

ধারযিত্ব। তু নিয়মং নন্দায়াং বীতকলুষ। ॥২০॥ (থখাকথ্) 
স| পুর্বং কৌশিকী পুণ্যাং জগাম নিয়মে ধৃত । 
তত্র বাঁযুজলাহাঁর। চচার নিয়মং পুনঃ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 

পঞ্চেতি। কাঁকখাাৎ দয়াতঃ। ইন্দিবার্থেভাঃ শবাদিবিসযেতাঃ | সমিবনা হিচ্ে।0১। 

ততইতি । পাথিবেতি অকম্পনরাছনক্ষোরনম্॥১৮। 

তত ইতি । পদ্মানাং পদ্সংখ্যকবধাধানযুতমূ্। বীতকলম! শিক্পাপ! ॥১২--৯৭| 

সেতি। নিয়মে তপসি, ধৃত। অবস্থিতা ॥ পুন্রগ্বিধ্ম্ ॥১১। 

তিনি সেখানে যাইয়। অতিশয়োন্তন ও তীর তপস্ত। কপিতে আরম কবি- 

লেন; ক্রমে তিনি সেখানে এক চরণে দীর্ঘক্ল রহিলেন ॥১৬ 

প্রাণিগণের হিতৈধিণী মৃত্রাদেবী পরে গ্রীতিজনক শব্দস্পশগভতি বিষয় 

হইতে কর্ণ ও ত্বক্প্রভৃতি ইন্দিয়গণকে নিবৃন্ত রাখিয়া প্রাণীদের গতি দয়াধশত? 

,সইভাবে আরও অনেক কাল থাকিলেন ॥১৭॥ 

রাজা! তাহার পর তিনি পুনরায় এক পাদে সপ, ঘট, দুই, সপ ৪ এব 

গদ্ম বৎসর (বহুকাল) অবস্থান করিলেন ॥১৮। 

বংস! তৎপরে তিনি বহুকাল হরিণগণের সহিত বিচরণ করিলেন। 

তদনম্তর তিনি শীতল ও নির্মলজলশ।লিনী নন্দানদীতে যাঈয়। কোন নিয়ম 

ধারণ করিয়। নিষ্পাপ হইয়া দীর্ঘকাল জলে অতিবাহিত করিলেন ॥১৯-৯০| 

তাহার পর মৃত্ুদেবী কোন নিয়ম আরম্ত করিয়! পবিত্র কৌশিকীনদীতে 

গমন করিলেন এবং সেখানে বায়ু ও জলমাত্র আহার করিতে থাকিয়। সেঠ 

নিয়ম পালন করিলেন ॥২১। 

(১৭) পঞ্চ চাানি ..ব!নি। (২১)..ভগাম নিয়মৈধিত।বা নি। 

৫১ 



৪০২ মহাভারতে দ্রোণ- 

পঞ্চগঙ্গে চ স! পুণ্য কন্যা! বেতনকেধু চ। 
তপো।বিশেধৈর্বহুভিঃ কর্ষরদেহমাআ্মনঃ ॥২২॥ 

ততো। গন্বা। চ সা গঙ্গ।ং মহা মেরুঞ্চ কেবলম্। 

তস্থ্ৌ চাশোৰ নিশ্চেষ্ট। প্রাণায়ামপরা যণ। ॥২৩| 

পুনহিমবতে। ঘুদ্ধি, ত্র দেবাঃ পুরাঘজন্। 
তত্রাস্ৃষ্টেন সা তস্থৌ নিখর্ববং পরমা শুভা ॥২৪। 

পু্দরেষঘথ গোকর্ণে নৈমিষে মলয়ে তথা । 
অপাকর্ষৎ স্বকং দেহং শিয়মৈর্মনস£ প্রিয়েঃ ॥২৫॥ 
অনন্যদেবত। নিত্যং দৃটভক্তা পিতানহে । 
তস্থ্ পিত।মহ্ৈব তোৰয়ামাস ধশ্মত; ॥২৬॥ 

ততস্তা মত্রবীৎ গ্রীতে। লোকাঁনাং প্রভবোহপ্যযঃ | 

সৌম্যেন মনসা রাজন্! গ্রীতঃ প্লাতমনাস্তদা ॥২৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
পঞ্চেতি। পঞ্চগম্গবেতসকেতি তীর্থ দম! কমনধিভাডাগমা ভাব আয: ॥২১। 

তত ইতি । কেবলং মুখাং তীর্ঘম্। অশ্ব! পাধাণ ইব 1২৩। 

পুনরিতি। নিখর্বং বসরাণাম্। ইদমপি বহুকালোপলঙবম্ 1২৪। 

পুষরেঘিতি। নৈমিযে অরণো, মলযে পর্বতে ॥২৫। 

অনন্যেতি ৷ ন বিদ্যতে অন্ত দেবভ| আদাপা। যগ্ঞাঃ সা। শিতানভে ব্রঙ্গণি ॥১৬। 

ক্রমে সেই পুণাবতী কন্। (মৃত্্যুদেবী) পঞ্চগঙ্গ ও বেতসতীর্ঘে গুরুতর বত 

তপস্তাদ্ধার নিজের দেহ কুশ করিলেন ॥২২॥ 

তৎপরে তিনি গঙ্গা ও প্রধান তীর্থ মহামেরুতে বাইয়া প্রাণায়ামে প্রণও 

থাকিয়! পাষ।ণের ন্যায় নিশ্চেষ্ট রহিলেন ॥১৩॥ 

দেবতারা পুবের্ব যেখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, পরম তপন্থিনী ও শুভাধিনা 

মৃত্যুদেবী সেই হিমাঁলয়পব্বতের উপরে যাইয়। দীর্ঘকাল চরণান্দুষ্ঠে দাড়াইয। 
রহিলেন ॥২৪। 

তদনন্তর তিনি পুক্ষর, গোকর্ণ, নৈমিষারণ্য ও মলয়চলে যাইয়। অভীঃ 
নিয়ম অবলম্বন করিয়। আপন দেহ আরও কৃশ করিলেন ॥২৫।॥ 

সেই সকল তীর্থে তিনি অন্য দেবত৷ ছাড়িয়া সর্বদা ব্রহ্মার উপরে দৃঢ় ভ 

রাখিয়া রহিলেন এবং র্ানষ্টানে ব্রন্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥২৬। 
স্পা পাপা স্পট 

শপ স 

(২২)  অপ্তগঞ্গে চ..বানি। (২৬). .তোযয়ামাস ভারত । বঙ্গ বর্দ। 

ভন্ভি 



পর্ব ঘটচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪০৩ 

স্বত্যো ! কিমিদমত্যর্থ, তপংসি চরদাতি হ। 
ততো ইত্রবীৎ ী তুযুগবন্তং পিভামভম [॥২৮॥ 

নাহং হন্যাং প্রজা দেব! স্বস্থাশ্চাক্রো।শ ভান্তদ। | 
এতদিচ্ছামি দেবেশ ! ততো বরমহং গ্রে! ॥১১| 
অধন্মভয়ভীতাম্মি ততে।হইং তপ আস্থিতা | 
মি মহাভাগ! প্রয়চ্ছাভয়মব্যরম্| 

আর্ত। চাঁনীগসী নারী ঘাঁচামি ভব মে গভিঃ ॥৩০। 
টা বো রে তভব্যভবিষ্যবিৎ | 

অধন্মো নান্তি তে স্বৃতে 'হরন্তা। ইম!? গ্রজ।; ॥৩১| 
ময় চোকং মবম। ভদ্রে ! বর ন কণঞ্চন | 

তস্মাৎ সংহর কল্যাণি! প্রজা স্বাশ্চবিণাঃ ॥৩১। 
ভারতাকৌমুদ। 

তত ঠতি। প্রভব্তান্মাদধিতি গ্রভব উতপভিকবণম। অপোতি নন শাহাবিতাপাথে| 

£ 
২০ (শি ₹ উল ০ ্ 

যতো হাতি। হাতশুক প্রবষে। তখনি পারপূবণে ॥১৮। 

নেতি। স্বহ।: গ্দেতাত আক্লোশতীঃ হ্বদনানছিনত ৪১জ। 

অধস্মেতি। অবারমবিনগরম্। অনাগম। শিবপবারা। যইগালোহয কোক 0৩| 

তানিতি। ভতমতীহিত বত বওমানত ভাবিয়া, ভাপ ৮ অ্ী লিগীতি 92159 

বাজা! তাভার পর জগতের উত্পপ্তি ও বিনাশের কারণ ভগবান ব্রশ্থ। 

মই হইর|। আসির। শান্ঠিও ভাঠাকে বলিলেন || 

মুহা! তুমি কিজন্য এই গুরুতর তপঞ্সা করিত 71 তাহাব পর 

শ্ঙাদেখী পুনরায় ভগবান ত্রহ্মাকে বপিলেন -॥১৮। 

“দেব! গ্রাথণীর। সুগ্ধদেহে রভিবে এবং আঙ্মীয জনকে জাকিতে থাকিবে, 

“মই অবস্থায় তাহাদিগকে আমি সভার করিতে পাবিৰ না| দেবেশর! পরই! 

আ।ন আপনার নিকট এই বর লইতে ইচ্ছ। করি ॥১৯। 

মহায্ন! আমি অধন্মের ভরে ভীত হইয়াছিল!ন ; তাহ তাস অবশ 

করিরাছিলাম। অতএব আপনি ভীতার প্রতি স্থারী অভয় দান করুন। আমি 

গাড়িত। ও নিরপরাধ নারী, সুতরাং আমি গ্রার্থন। করি “আপনি আমার 

উপায় হউন? ॥৩০। 

তাহার পর ভূত-ভবিয্বৃদবন্্মানভ্ঞ ব্রন্ম। ভাহাকে বলিলেন ৪31! 1 

এই কল গ্রাণী সংহার করিলেও তোমার অপর্মের ভয় নাই ॥5১। 



৪০৪ মহাভারতে ভ্রোণ-_ 

ধর্ম; সনাতনশ্চ ত্বীং সর্ববথ পাঁবষিষ্যৃতি | 
লোকপালো যমশ্চৈব সহায়! ব্যাধয়শ্চ তে ॥৩৩ 
অহঞ্চ বিবুধাশ্চৈব পুনদ্ীন্তামি তে বরমূ। 
ঘথ! ত্বমেনস! ত্যক্ত। বিরজাঃ খ্যাতিমেষ্সি ॥৩৪॥ 

সৈবমুক্তা মহারাজ ! কৃতাঞ্জলিরিদং বিভুম্। 

পুনরেবাত্রবীদ্বাক্যং প্রসাগ্ শিরা তদা ॥৩৫॥ 

যদ্যেবমেতৎ কর্তভব্যং ময় ন স্টাদ্বিনা প্রভো ! | 

তবাজ্ঞ। যুদ্ধি। মে ন্যন্তা যন্ত, বক্ষ্যামি তচ্ছ এু॥৩৬| 
লোভঃ ক্রোধোহত্যমুবে্ধ্য। দ্রোহো মোহশ্চ দেহিনাম্। 

অস্ীশ্চান্যোন্যপরুষ। দেহান্ ভিন্দাঃ পুথগৃবিধা? ॥৩৭| 

ভারতকৌমুদী 
ময়েতি ৷ চতুবিপাঃ জরাযুদ্া গুজন্বেদজোছিজ্জাঃ ॥৩২| 

পম ইতি। সভারাঃ গ্রজাসমহারকম্মণি ভবিষ হীতি নেখঃ ॥৩৩| 

অহগসিতি | এন্সা প্রজামংহারপাপেন, বিরজ। রজোগুণজন্যকামঞ্নব্রহিতা ॥৩১। 

সেতি। সা মৃত্তাদেবী। বি ব্রঙ্গাণম্ ॥৩৫। 

যদীতি। মথ| বিন। যদি এত কর্তব্য যুষ্মাকং কাগ্যং ন স্যাভদ। ॥৩৬| 

লোভ ইতি। অহীঃ অকাধ্যকরণে»পি লজ্জাভাবঃ,অন্টোন্যপরুষ। পরম্পবনিষ্টব। বাগি। 

শেষ্ঃ। ভিন্দাঃ ক্ষপয়েয়ুঃ। পরঞ্চাহং সংহরিষ্তামীতি ভাব: ॥৩৭| 

[. ভাপ্র পর ভদ্রে! আমি যাহা বলিয়ছি, ভাহ। কোন গ্রকারেই মিথা। 

হইবে না। সুতরাং কল্যাণি। তুমি চতুধিধ সমস্ত প্রাণী সংহার করিতে 

থাক ॥৩২॥ 

সনাতন ধম্ম তোমাকে সর্ধবপ্রকারে পবিত্র করিবেন; আর দিক্পাল ধম 

তোমার সহায় হইবেন এবং রোগসমূহও তোমার সহায় হইবে ॥৩৩। 

আর আমি ও দেবগণ তোমাকে পুনরায় বরদান করিব; যাহাতে তি 

নিষ্পাপ ও কামক্রোধরহিত হইয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিবে? ॥৩৪। 

মহারাজ ! ত্রঙ্গা এইরূপ বলিলে, মৃত্যুদেবী কৃতাগ্তলি হইয়া এবং মস্তক 

দ্বার! প্রসন্ন করিয়। পুনরায় ব্রন্মাকে এই কথা বলিলেন_॥৩৫॥ 

প্রভু! আমি ব্যতীত যদি আপনার এই কাধ্য সম্পন্ন না হয়, তা. 

আপনার আদেশ আমি মস্তকে স্থাপন করিলাম; কিন্তু যাহ! বলিব, তাহ 

শ্রবণ করুন ॥৩৬। 

(৩৩)-" "সখা পারয়িস্তৃতি-..বঙ্গ বর্ধ। (৬). বিনা বিভো| ..বঙগ বর্ধ। 



রি ঘট চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

ব্রন্ষমোবাচ। 

তথা ভবিষ্যতে ম্বৃত্যে। ! সাধু সংহর বৈ গ্রভ। 

অধন্মস্তে ন ভবিত৷ ন।পধ্যাস্তা ম্যহং শুভে 1 ॥৬০। 

ঘান্যশ্রুবিন্দ,নি করে মমাসংস্তে ব্যাধ়ঃ প্রাণিনামা জাত, | 
তে মারযিয্্তি নরাঁন্ গতাসুন্ নাধশ্মান্তে ভবিতা মান্না ভৈযা: ॥5১। 

নাধন্াস্তে ভবিতা। প্রাঁণিনাঞ্চ ত্বং বে ধ্বস ধন্মস্তা চেশ। | 
ধন্ম্যা ভূত্বা ধন্মনিত্য। ধরিত্রী তল্মাৎ প্রাণিনঃ মর্বথেমান্ নিচ্ছ ॥ম০| 

ভারতকৌুদী 
ওথেতি। নাপধ্যাম্তামি ম্চষ্টঘংহারেতপি তবানিষ্ট” ন চিগ্দিয়ামি ॥৩০। 

যানীতি। অশ্রবিন্দ,নি পূর্বং তব নধনাহ পতিত জনবিনাবঃ| কব জযকম। খাপ 

দক আনসি চ জাতা ব্যাধষে। ভবিয়ান্তি। নবানিতি গ্রাণিমারোপনগনম 1 গঠন 

5৪ গোণান ॥৩০৯| 

,খতি | প্রাণিনাং সংভারে ৯ ঈএ| শিষখী, ক্লেখজননেনাবম্মনানাদিত]1151 সা) 

মু পপেত) | ধবিতী পক্ষশ্ত পারফিএরী। শিখচ্ছ বম্মে প্ুবহয ॥১০। 

ভারতভাবদীপঃ 

রন! 0৫-১২॥ অপমন্যানাধাথাথ্োনেভাথত 1১৩১৪ অগ্রতিশানানপার তত 1568 

পু এত কোটো। বষাণি তানি ফোড়খ পঞ্চ চ 0১৯ ৩ অনো পম, বাগিতি 

,ল(৬, ক্রোধ, অন্বয়া, ঈধা।, দ্রোহ মোহ, নিলঞ্জত। এবং পবস্ণর নিব 

41 এই সকল নানাবিধ দোষ দেভিগণের দেহ ক্গীণ করণ (ঠংপণে আসি 

»ঠাব করিব)? ॥৩৭। 

পন্গ। বলিলেন--কল্যাণি! মৃত্রা! তাহাই হইবে, ভশি গ্রাণিগণকে 
গভাবে সংহার করিতে থাক ; তাহাতে তোমার অধন্ম হারে না, বিবি 

শাম ভোমার অনিষ্টচিন্তা করিব না৷ ॥৩৮॥ 

তামার যে সকল অশ্রুবিন্দ্র পূর্ব্বে আমার হাতে পঠিত হইয়াছিল, ই 
লই প্রাণিগণের দেহজাত ও মনোজাতি বোগ হইবে এব, সেই মপল চবাগই 

€।পিগণকে মারিবে, আর তাহাতে তাহাদের প্রাণ যাইবে । শুতব হামার 

“টান অধন্ম হইবে না। অতএব অধন্মের ভয় করিও ন| ॥৩৯। 

প্রাণিগণকে সংহার করিলেও তোমার কোন পাপ হইবে ন।। বিলেত, 

“নিই ধন্বস্বরূপা ও ধর্দের নিয়্্রী হইবে । অতএব ভি পক্ষে থাকিয়া, সপ 
1নাচরণ করিয়া এবং ধর্মরক্ষা করিতে থাকিয়া এই প্রাণিগণকে সাদিক 
ধন্য প্রবৃত্ত কর ॥৪০॥ 



৪০৬ মহাভারতে দশ 

সর্বেবষাং বৈ প্রাণিনাং কামরোষো সন্ত্যজ্য ত্বং সংহ্রম্বেহ জীবান্। 
এবং ধর্মস্তাং ভজিষ্যত্যনন্তে। মিথ্যারুভান্ মারযিষ্যত্যধন্ঃ ॥৪১। 

তেনাত্বানং পাবধন্বাত্যয়ে তং পাপাক্সানং মজ্জযিয্য ত্যসত্যাৎ। 

তস্মাৎ কামং শেষমপ্য।গতং ত্বং সম্ত্যজ্যাতঃ সংহরস্থবেহ জীব।ন্ ॥:১| 

নারদ উবাচ । 

স। বৈ ভীত। ম্ৃত্যুসংজ্ঞোপদেশাচ্ছাপাস্ভীভা বাঢমিত্যব্রবীততন্। 
সা তু প্রাণং প্রাণিনামন্তকালে কাঁমক্রোধো ত্যজ্য হরত্যসক্তা ॥১৩। 

সৃত্যুস্তেষাং ব্যাবয়ঃ স্বপ্রসূতা ব্যাধী রোগো রুজ্যতে বেন জন্তঃ। 

সর্ব্বেষাং বে প্রাণিনাং প্রায়ণান্তে তশ্মাচ্ছোকং ম। কুথা নিম্ষলং ভন 1১৬ 

ভারতকৌমুদী 
সর্বেষামিতি । অধন্ম এব মিথ্যাপস্তান্ প্রাণিনে। মারঘধিখতি। অতঙ্তে নার ৩2 

তেনেতি। তেন ধন্মেণ। আভ্যমে পাশিনাং মৃত্যুকালে । অসত্য।নাতে ০, 

প।পাম্মানং ছুঃখপাগবে মজ্জখিযুতি | শেষযপি অন্থিঘমপি | অত ইতঃ পবম্ 1১২ 

সেতি। স| কন্ঠ) মৃত্যুসংজ্ঞপদেশাত ব্রশণ। মৃতারিতি নামকথনাহ। ভাই ও 

"মু$ প্রাশত্যাগে” ইতি ধাজথাগমারেণ প্রাণ ত্াগহেতুভতঘ। শিষ্টর ফশিশাপাভাপি ও 

তহি প্রাশিনত্ভারানঙ্দগীকার এব তগ্ত। উচিত আশীপিভ্যাভ শাপানাত | 

শাপাড়ীত। চ সা, তঃ ব্রহ্মাম্, বাঢ়মিতাএবাষ এশিস' ০5 | 

কামঞ্জোদৌ ত্যজা ত্যক্ত,), অপপ্চ। উদাপীনা স্থিতিব, প্র্থনিখোগ।ও, অন্থক।০ 

প্রাণ ভরতি ॥৩৩| 

ভুমি কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত প্রাণীর জীবন সান ক, 

থাক। এইরূপ করিলে অশীম ধন্ম তোমাকে আশ্রয় করিবে বাস্তপিন ৭5 

অধর্মই মিথ্যাচারীদিগকে সংহার করিবে ॥4১। 

তুমি সেই ধর্মদ্বারা গ্রাণিগণের মৃত্াকালে আক়্াকে পরি কর্ধিগে | 

মিথ্যা চারজাত অধন্মই পাপায্বাকে ছুখসাগরে মগ্ন করিবে । অতএপ ২18 

অন্তিম কামটকু পধান্ত পরিত্যাগ করিয়। এই জগতে এখন হইতে ভা ১1 

করিতে থাক' ॥৪২॥ 

নারদ বলিলেন--রন্মা। “মৃত্ু-নাম প্রকাশ করায় লোকণিন্দার ভয়ে ৬" 

আবার ত্রক্মার অভিসম্পাতের ভয়েও ভীত। হইয়া মৃত্াদেবী বটি 

কহিলেন__“ভাহাই হইবে? । সুতরাং সেই মৃত্যুদেবী কাম ও ক্রোধ 2” 

করিয়া উদাসীন থাকিয়! অন্তিমক।লে প্রাণিগণের প্রাণ হরণ করেন ॥৪৩। 

(৪১) “মংহ্রস্থেহ জীবম্...পি। (৪৯) অত্র গ্রকরণে সবত্র পুস্তকডেদ এব দি 



নি ষট চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ১০৭ 

সর্বের দেবাঃ প্রাণনাং প্রারণান্তে গন্ধ বৃত্ত স্গিবৃনতাস্তীথৈব | 
এবং সবে প্রাণিনস্তত্র গত্ব। বু দেবা মত্ত্যবদ্র(জমিংহ ! ॥8৫। 
বাযুভীমো। ভীমনাদে! মহৌজ| ভিত্ব! দেহান্ প্রথিনাং সব্দগো হা 

টনবাবুণ্তিং নৈব বৃভিং কদাচিৎ প্র (গোতাখোইনন্ততেজ বিশিষ্ট ॥১৬। 

ভারতকে কীমুদা 

রি তথাপি 1 [ণটুর হনিনা| স্থিতে বেত মুড াপিতি। স্ গাননাম, 85 ত। 

5৭1৯৭ গদং জশিতা ব্যাধয় এব, মৃতঃ মৃত্যুকাবণানি হবি । নন ব্যাধিনাঘ কব হতায 
201 ব্য।ধিরনাম রোগহ প্রসিদ্ধঃ | যেন বোগেন। ভঙ্গ শ্রাণ। ফগাতে ভগাতে | 

55, ভাবেধামে প্রাশিনাম্, প্রকষেণ অবতে নিঘতকাপ গচ্ছতানেনেতি প্রাণ জাবন। 

২৮৪, তৈব্যাণিভিঃ প্রহারাদিভিব। আনীত মভ।বটপিতীতি এনফ। তশ্মনা তে) 

৭৭ এজ ভসকম্পনে। রাজ।, নিক্ষনং পুথনা রি (নম ভ' বোকি। মা কথাও ॥5৭| | 

7৩17 পরমিন্দিষাণাৎ ক] দশেত্যাত সর্ধা ইাতি। গাণিনামু সব, দণাগি বিমৈঃ 

৬ দেব। ইন্দ্রিষাণি, পপ্রধণান্থে জীবনাবসানে, পরলোক” গহা। বুভাঃ তাহানরীরে 

৮5 তরি | পুনন্তথৈব সনিবুভাঃ কম্মকষেণ শরীরাহ্কবমলদ্দা প্রনাবুঘ। উপিখি। হে 

০৮৮81 আকম্পন 1 এবমনেন প্রকারেখ। প্রাণিনত সন্দ এব দেবা জঞানেশ্রিঘাশি, মন্ডে। 

"ধন্ছধদেব, তত্র পরলোকে গন, বুভাঃ বন্মণদেদ পুনরার1 উবগ্ছি) তে 

' - । দ্গীলে।কং বিশালহ ক্সীণে পুণ্য মন্তাপোকহ বিশ্টি ইতি হগবহপুক্তেরিতি 

০: অশ্রধমবধ্েম্ত সিপ্তদশৈকৎ শিম ইতি সাথাহ।ৎ পর তন্াহাণি পধ ্রাণাঃ 

পৃ দানে শিখাণি মনে বুদ্ধিশ্েতি সুদ পদাথ। মিলি একৈনত পির্ঘশবাব, ভব, 

* * ৮ালগশবীরাণি মরণান্তে কম্মাটসারেণ লোকাদনেষু গননাগ্মনে কবন্থি। তে এব ৯ 

গগনে সংসার ইত্তাচোতে |9৫| 

* মবশকালে মুখপিধানাদিপুরুণচেষ্টয়। কথং প্রীণস্থিতিন ভবভীতাভ বাঘুবিতি। তাঁমে। 

1 ভাঁধণঠ। ভীমনাদঃ কণপিধানেন জেেখউ্ঈরএকত। অভৌগ। মহাবলশত আসো 

০1৭ বাযু” প্রাণিনাং দেহান্ ভিন্বা, সর্বত্র গজ্ঘতীতি সবগে। ভবতি | এব উগ্নে। পা 

[গণের আত্মকৃত বাধি সকলই তাহাদের মৃত্যর কারণ হয়! বাধি- 

“লন আর্থ রোগ, যে রোগ প্রাণিগণের স্বাস্তা ভগ্ন করে। সকল গ্রাণারই 

চরশাবমানে সেই রোগ সকল মৃত্াকে ডাকিয়। আনে। অতএব রাজা! 

গন নিক্ষল শোক করিবেন না ॥9৪। 

পাণিগণের জীবনাবসানে সমস্ত ইন্দিয় পরলোকে যাইয়। তত্রহয শরীরে 

পস্থান করে; আবার কর্ণক্ষয় হইয়| গেলে অন্ত শরীর অবলম্ধন কিয়! 

তু লাকে ফিরিয়। আইমে। অতএব রাজশ্রে্ট ! এই গ্রাকারে প্রাণিগণের 

নও ইন্দিয়ই জীবের ন্যায় পরলে।কে যাইয়। আবার কন্মক্ষয়ে গ্র্যাবনন 

কব ॥9৫॥ 

হন 



৪০৮ মহাভারতে দ্রৌণ-- 

সর্বে দেব! মর্ত্যসংজ্ঞাবিশিষ্টা স্তম্মীৎ পুত্রং মা শুচো রাজসিংহ ! | 
স্বর্গ, প্রাপ্তে। মোদতে ত্বততনূজে! নিত্যং রম্যান্ বীরলোকানবাপ্য ॥5৭| 

ত্যক্ত। দুঃখ সঙ্গত; পুণ্যকৃত্তিরেষা স্বত্যুদে বিদিষ্টা প্রজানাম্। 
প্রাপ্তে কালে সংহরিত্রী থাবৎ স্বয়ং কৃতা প্রাণহর! প্রজানাম্ ॥৪৮। 

ভারতকৌমুদী 
ভীঘনঃ, অনষ্কুতেজ। মৃহাবলঃ, বিশিষ্টো দেহমণ্যে প্রধানীভূতশ্চাসৌ প্রাণবাধুন কধাচিিপি, 
আবুভ্তিম আকনাধিন| দেহে পুনর।গমন” নৈব প্রাপ্পোতি , তথা মুখপিবানাদিন। পুদি 

দেহে স্থিতিধ্, নৈব প্রাপ্তি) মহাবলহদেবেতি ভাব? |৪৬| 

ইদানীদুপস-ভরন্ন পদিশতি সর্ঘ ইতি। সর্দমে দেবা উত্তব্যুৎপত্তা। জীবোন্ছি।8ি। 
মন্থাণণভ! বিশিষ্ঠাঃ, স্থলদেহগত প্রাণত্যাগজ্মকমরণবৈশিষ্টাৎ | তম্মা্। হে বাদসিতি। 

অকম্পন! বিনষ্ট" পুত্রং হবিম্, ম। ৩5: তদর্থে শোক নকুফ। যেনহি তবন্তনৃদো হবি 

স্বগং গ্র।প্তঃ সন, রম্যান্ বীরলোকান্ বীরস্থাণান্যবাপা শিত্যং মোদতে। মরণেহপা হা, 

ভাবে। না্টাতাশয়ঃ ॥5৭| 

তাক্রেতি। লৌকিকং ছুঃখং তাক্ত। পুণাকতি; সহ সঙ্গতঃ স্বগে মিলিত গস 
ইত্যন্তবৃন্তি। মুত্যোরপরাপাঁভাবমাহ 'এষেভি। ম্বমং ত্রঙ্গণৈব প্রজানাৎ প্রাণহব। 2 

দেবেন তেণ ব্র্গণৈব দিষ্ট। প্রান” প্রাণভরমাবাধিই। চ এম| মৃতাত। কালে প্রা গতি 

প্রঙ্জানাৎ যথাব্ৎ সহরিত্রী সহারকাবিণী ভবেহ ॥9৮| 

ভীষণ, অভান্তরে ভয়ঙ্করশব্দকারী ও মহাবিল প্রাণবায়ু দেহ ভেদ করিয়। 

বাতির হইয়। সর্বত্র গমন করে । কিন্তু ভীবণ, মহাবল ও দেহমধো প্রধান 

সেই প্রাণবায়ুকে আকধণ করিলেও সে ফিরিয়া আইসে না, কিংবা মুখগত 

আবরণ করিলেও সে দেহের ভিতরে থাকে না ॥৪৬| 

সমস্ত ইন্দিয় ও জীব মত্ত্যসংজ্ঞাবিশিষ্ট (অর্থাৎ উহারা অন্তিমকালে স্থল; 

দেহের পপ্রাণকে ত্যাগ করে)। অতএব রাজশ্রেষ্ঠট! আপনি পুত্রের ভ্থ 
শোক করিবেন না। কারণ, আপনার পুত্র স্বর্গে যাইয়! মনোহর বীবন্থানে 

উপস্থিত হইয়! আনন্দ অনুভব করিতেছেন ॥৪৭॥ 

এবং তিনি মর্তালোকের ছুঃখ তাগ করিয়। যাইয়। পুণ্যবান্ লোকদিগের 

সহিত মিলিত হইয়াছেন। স্ৃতরাং স্বয়ং ব্রহ্মা ধাহাকে প্রাণিগণের প্রাণহবখ- 

কাঁরিণী করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন এবং প্রাণিগণকে সংহার করিবার ভন্থা 
আদেশ দিয়াছেন, সেই মৃত্যুদেবী কাল উপস্থিত হইলে যথাযথভাবে সক 

প্রাণীকেই সংহার করিয়া থাকেন ॥৪৮। 

(৪৮)...প্রাপ্ধে কালে সংহরন্তী যথাবৎ.**নি । 



র্বণি ষট চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

আত্মানং বৈ প্রাণিনো ্ব্তি সর্বেব নৈনং মৃত্তুর্দগুপাগিহনস্তি | 
তন্মান্ম তান্ নানুশোচন্তি ধীরাঃ সতাং জ্ঞাত নিশ্চয় বর্গ স্উটন ॥১২। 

দ্বৈপাঁয়ন উবাচি। * 

এতচ্শ্রত্বার্থবদ্বাক্যং নারদেন প্রক।শিতম্। 
উবাচাকম্পনেো রাঁজ। সখায়ং নারদং তদ1 ॥৫০| 

ব্যপেতশোকঃ শ্রীতোহম্মি ভগবন্ন যিসন্তম ! | 

শ্রুত্বেতিহাসং ত্বতৃন্ত কৃতার্ধোই যাভিবাদয়ে |৫১| 

ভারতকৌমুদী 

ব্্গণোইপ্যপরাধাভাব ইতাহ আম্মানমিতি। সর্বা এব প্রাশিনণ আন্মনৈবাস্মানং প্রি 

প্রাপ্ত্তলোভাদিবশাদিতি ভাবঃ। কিন্তু মৃতাঃ, দণ্ডপাণিঃ সভী, এন* প্রাণিনমূ্। ন হিনব্জি 

নহন্তি। তন্মাং, ধীরাঠ ত্রঙ্ধণৈব হ্টং প্রাণিশামেব কম্মাঘসাবেণ বিহিতম্, নিশ্চয়মনরাঙ্থা 
মৃাকরঁকং সংহারং সত্যং জ্ঞাত! মৃতান্ নানশোচন্তি ॥৪৯। 

এতদিতি। অর্থবহ প্রশস্তার্থঘুক্ষমূ। শোকপিবৃত্িতেতুভাদিতি ভাবত 14০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

(৩৭ -381 সর্ব ইতি। দেবা ইীন্দ্িরাণি প্রাণিভিঃ জীবৈ? লঙ্গ গন্ধ! তদ্বৈব পবলোকে 

্ত। বৃত্তবন্থঃ পুনভৃ্বা সন্রিবৃত্তা ভবন্তি। মর্তাভাবার্থ| এব দেব। ইন্দাদঘঃ মন্াবাদের গা 

বৃ্। ভবন্তি। নন্থ নিবৃত্ত ভবন্তি মন্তাভাবাগ কশ্ম দেব। এবং নিবর্তন্থে । ন চ জ্ঞানদেবা- 

গ্যাং ক্রমমুক্তিযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ |8৫॥ প্রাণবায়োরেব গআগতী তে উপহিতে গ্রাণিশি 

উপচর্যোতে, ন তু প্রাণেভ্যে। নিষ্কপ্তেতে ইত্যাহ বাষুরিতি। 'প্রাণিনশ্চেতনশ্ত দেহানেব 

ভিনত্তি, ন তু তং যতোহসৌ সর্বগ:ঃ অতএবাবুন্তাদিব্হিতশ্চেতি ভাব ॥5৪॥ সবে দেব! 

ইতি। মন্তীত্বং মরণধন্মত্ং ব্রঙ্গাদীনামপি স্বাভাবিকমন্তি। অতোইনরকং শোক ইত্থ 

»৭॥ স্বয়মেব স্বশ্ত মৃত্যুঃ। অথাপি জনানাং 'প্রাণহরা মৃড্াজনাদগোতি কল্পণ। রুতানিগি, 

জ্ৈরিতি শেষঃ ॥৪৮॥ এতদেবাহ আম্মানমিতি | নষ্টং জাতমিতি শেষ; 1৪৯৭৭ 

ইতি দ্রোণপর্ব্ণি নৈলক্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে যট্চ্বাবিংশোহপ্ামঃ 08%। 

৪০৬ 
৬৯ 

অতএব প্রাণীর! লোভমোহ[দিবশতঃ আপনারাই আপনাদিগকে বিনাশ 

করিয়া থাকে ; কিন্তু মৃত্যু দণ্ড ধারণ করিয়া উহাদ্রিগকে বিনাশ করেন না। 

সৃতরাং জ্ঞানী লোকেরা বরহ্মারই স্বষ্ট নিশ্চিত বিষয়কে সত্য বুঝিয়া মৃত ব্যক্তি" 

গণের জন্য শোক করেন না” ॥১৯॥ 

বেদব্যাস বলিলেন-_“নারদকথিত এই উত্তমার্থবোধক বাক্য সকল শরণ 

করিয়া তখন অকম্পনরাজা সখ! নারদকে বলিলেন_1৫০| 

(৪৯) ইত: পরম্ “ইখত ্প্টিং দেবকুপ্তাং বিদিতবা পুত্রান্ নষ্টান্ নোকমাহ তাসগ 

পাদদ্বয়মধিকং বা নি। & ব্যাস উবাচ-বদ্ধ। 

৫২ 

) 8. 



১০ মহাভারতে দ্োণ-_ 

তথোক্তে। নারদন্তেন রাজ্ঞা খষিবরোভমঃ | 

জগাঁম নন্দনং শীতঘ্বং দেবধিরমিতাত্মবাঁন্ ॥৫২॥ 

পুণ্যং যশসশ্যং স্বগ্যঞ্চ ধন্যমী যুষ্যমেব চ। 
অস্তেতিহাসম্ত সদ] শ্রবণং শ্রাবণং তথ! ॥৫৩॥ 

এতদর্থপদং শ্রুত্বা তদা রাঁজ। যুধিষ্ঠির !। 
ক্ষত্রধশ্মঞ্চ বিজ্ঞায় শুরাণাঞ্চ পরাং গতিমৃ। 
সংপ্রাপ্তোহসৌ মহাঁবীর্ধ্যঃ স্বর্গলোকং মহারথঃ ॥৫৪॥ 

অভিমনুযুঃ পরান্ হত্ব। প্রমুখে সর্বধন্ধিনাম্। 

যুধ্যমানে। মহেঘাসো হতো হাভিযুখে। রথে ॥৫৫। 

ভারতকৌমুদী 
ব্যপেতেতি। কৃতার্থোহশ্মি বাপেতশোকত্বাদেবেত্যাশয়ঃ 1৫১ 
তথেতি। তেন অকম্পনেন। নন্দনং তদাখ/মিন্ড্রোন্যানম্। অমিতাম্মবান্ অগিত 

বুদ্ধি; ॥৫২। 

পুণ্যমিতি। যশস্তং যখোজনকম্। এবমন্যত্র ॥৫৩| 

এতদিতি। অর্থপদং মহার্থপ্রকাখকং বাক্যম্। অসাবকম্পনঃ। যট্পাদোহয' 

শ্লোক: |৫৪| 

8555 ব্প্রাপ্তিকারমাহ অভীতি। রথেহভিমুখহত হ্বাদেবাস্তোভমগতিঃ 1461 
সস্পিপানা শশা ত 

'ভগবন্ | খবিশ্রেষ্ঠ! আপনার নিকট হইতে এই ইতিসাস শ্রবণ করায় 

আমার শোক গিয়াছে এবং আমি সন্তষ্ট ও কৃতার্থ হইয়াছি। অভিবাদন 

করিতেছি? ॥৫১॥ 

অকম্পনরাজা সেইরূপ বলিলে, খধিবরশ্রেষ্ঠ ও অমিতবুদ্ধি দেবধি নারদ 
সত্বর নন্দনবনে চলিয়। গেলেন ॥৫১। 

সর্বদা এই ইতিহাস শ্রবণ কর! ও শ্রবণ করান এই ছুই কাধ্যই পুণা, যশ, 
স্বর্গ, ধন ও আয়ু উৎপাদন করে ॥৫৩। 

যুধিষ্ঠির ! মহাবীর ও মহারথ রাঁজ। অকম্পন তখন এই উত্তমার্থপ্রকাশক 
বাক্য সকল শ্রবণ করিয়। এবং ক্ষত্রিয়ের ধন্ম ও বীরগণের উত্তম গতির বিষয় 

জানিয়! যথাকালে স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলেন ॥৫9 

মহাধন্দ্ধর অভিমনুযু সমরাঙ্গনে সমস্ত ধনুদ্ধরের সম্মুখে শক্রগণকে বধ 

করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমুখ অবস্থায় নিহত হইয়াছেন ॥৫৫। 
; (€২)., .দেবধিরমিতাত্মনঃ লি 'শীগ্রমশোকবনমাত্সন:_নি। (৫৫)...হত; সোইভিমুখে। 

রণে- বা বঙ্গ বন্ধ। 
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অসিন। গদয়। শক্ত ধনুষ। চ মহারথঃ। 

বিরজাঃ সোমপুত্রঃ স পুনস্তত্র গ্রলীয়তে ॥৫৬। 
তম্মাৎ পরাং ধৃতিং কৃত্ব। ভ্রাতৃভিঃ সহ পাগুব !| 

অপ্রমন্ঃ স্থসন্ন্ধঃ শীদ্রং যোদ্ধ,মুপাক্রম ॥৫৭॥ 

ইতি প্রীমহ[ভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াঁং বৈয়[পিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
অভিমন্তযুবধে স্ৃতয প্রজাপতিঘংবাঁদে যট্চত্বারিংশো হধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

০০ 
০০০ 

সপ্তচত্বারিংশোহ্ধ্যায়। 
শট রদ? ০০০ 

সপ্ভীয় উবাঁচ। 

শ্রুস্। ৃত্যুসমুৎপত্ভিং কম্মাণ্যনুপমাঁনি চ। 

ধন্মরাঁজঃ পুনর্বাক্যং প্রসাছ্যেনমথা ব্রবীৎ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
অসিনেতি। বিরজ। রঞজজে।গুণজনিতছুঃখশূন্তঃ। তত্র সোমলোকে ॥৫৬| 

তক্মাধিতি। ধৃতিং দৈষ্যম 1 অগ্রমত্তঃ সাবধানও, সুমন: সঙ্জিতঃ ॥৫৭| 

ইতি মহামহোপাপ্যার-ভারতাচাব্য-শ্রীহরিদামসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাণ্যবির চিতায়াং মহাভারত- 

টাকারাং ভারতকৌমুরীসমাগ্যায়াৎ দ্রোবপর্কৰণি অভিমন্ত্যববে যট্চহবারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥৭। 

77708) 

শ্রত্থেতি। কর্মাণি মুত্যোরেব তপরপ্রন্থুতীনি কাধ্যাণি। এনং দ্বৈপা ঘুনম্॥১। 

চন্দ্রের পুত্র মহারথ অভিমন্থ্ু তরবারি, গদা, শক্তি ও কাম্মুকদ।রা নিহত 

এবং দুঃখবিহীন হইয়া পুনরায় সেই চন্দ্রলোকে চলিয়া গিয়াছেন॥৫৬। 

অতএব পাঞ্জনন্দন ! তুমি বিশেষ ধেধ্য ধারণ করিয়া! ভ্রাতাদের সহিত 

স্বসজ্জিত ও সাবধান হইয়। পুনরায় স্বর যুদ্ধ করিবার উপক্রম কর? ॥৫৭| 

সঞ্জয় বলিলেন_-খ্ৃত্যুর উৎপত্তি ও তাহার নিরুপম কাধ্য সকল শ্রবণ 

করিয়! যুধিষ্টির অনুনয়পূর্বক বেদব্যাসকে পুনরায় এই কথা৷ বলিলেন ॥১। 

রি 'পুনন্তজ প্রণীয়তে_বর্ধ। (৫৭) অপ্রমভ্ঃ স্থমংরর:.-.পি বা বর্গ বদ্ধ। 

* “...দ্বিপক্কাশত্তমোহধ্যায়:? বঙ্গ বন্ধ, “-চতুঃপঞ্চাশো হ্যায় ব| র| নি। 



৪১২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
গুরবঃ পুণ্য কন্ম।ণঃ শক্রপ্রতিমবিক্রমাঃ | 
স্থানে রাঁজর্য়ে। ব্রন্ধন! অনঘাঁঃ সত্যবাদিনঃ ॥২॥ 

ভূয় এব তু মাঁং তধ্যৈের্বচোভিরভিবৃংহয় | 
রাঁজ্াঁণাং পুরাঁণানাং সমাশ্বাসয় কম্মাভিঃ ॥৩| 
কিয়ত্যে দক্ষিণ! দত্ভা;ঃ কৈশ্চ দা মহাত্মভিঃ | 
রাজধিভিঃ পুণ্যকৃত্তিস্তদ্তবান্ প্রত্রবীতু মে ॥8| 

ব্যাস উবাচ। 
শ্রিত্যস্ত নৃপতেঃ পুত্রঃ স্থপ্ভীয়ো নাম নামত | 
সখাঁয়ো তস্য চৈবোভাবৃষী পর্ববতন1রদে ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
গুরব ইন্তি। গুরবঃ পিতৃস্থানীয়াঃ | স্থানে যোগাদেশে আসন্গিতি নেষঃ ॥২। 

ভূয় ইতি। অভিবৃংহ্য শোকাপনোদনেন বর্ধয়। কশ্মভিশ্চরিজোল্লেখেৈঃ ॥৩। 

শোকশ্য কালমাত্রনাশ্তত্বাৎ কালক্ষেপাধাপ্রাসঙ্গিকমণপি পুচ্ছতি কিরত্য ইতি। দর্গিণ। 

যজ্ঞাদীনাম্ ॥9| 

অথান্রূপমাখ্যানমাচক্ষাণঃ প্রার্থনানগরূপমেব চোত্তরং বদন্ যুখিষ্ঠিরমাস্বাসয়িতুমেব ব্যাম 

উবাচ শ্বিত্যস্তেতি। পর্রতোহপি কম্যচিদৃষেরেব নামাসীৎ ॥৫| 

ভারতভাবদীপঃ 

শত্বেতি ॥১॥ অন্তমৃত্যোঃ শ্বাভাবিকখেতি গুপবংপুরুষবিঘোগে। দুঃখায়েতাবেত্যোণদ্থা 

দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্ঠৈতেন শোকোপমীঘত  ইন্ান্ডেঃ খোকাপনোদনার্থম অভীতান 
গুণবন্তরান্ পুচ্ছতি গুরব ইতি। শোভনে স্থানে সত্যলোকাদৌ পুণাকন্মাণে। গুরবে। 
ব্সন্তীতি শেষঃ। সত্যবাদিনো যোগিনঃ ॥২॥ পগুণবত্ব এব বুক্ংসয়। তেষাং কম্মাণি 

যুধিষ্টির বলিলেন--রিক্মন! পিতৃস্থানীয়, পুণাকর্ম্মকারী, ইন্দ্রের তুলা 
বিক্রমশালী, নিষ্পাপ ও সত্যবাদী রাজধির। উপযুক্ত স্থানে বাস করিতে- 

ছিলেন ॥২॥ 
অতএব আপনি সেই প্রাচীন রাজধিগণের চরিত্রবিষয়ের সতা বাক্যদার! 

পুনরায় আমাকে বন্ধিত ও আশ্বস্ত করুন ॥৩ 
তৎকালে যজ্জে কি পরিমাণে দক্ষিণা দিতেন? এবং মহাত্ম। ও পুণ্যকারী 

কোন্ রাজধিরা তাহা দিতেন, তাহ! আপনি আমার নিকট বলুন” ॥9॥ 

(২)-"'পূর্বং রাজর্য়ো ত্রক্ষন্! কিয়ঙ্ে মৃত্যুনা হতা₹_নি। (৩) ..নবচোভিরুপবৃহহ্য:- 

পি। (9). কাশ দাতাঃনি। (6) শৈব্যন্থ নুপতেঃ পুত্র নি। 
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তৌ কদাঁচিদ্গৃহং তম্ত প্রবিষ্ট তদ্দিদৃক্ষয়। | 
বিধিবচ্চাচ্চিতৌ তেন গ্রীতৌ। তত্রোষতুঃ স্থখম্ ॥৬| 
তং কদাচিৎ সুখাসীনং তাভ্যাং সহ শুচিন্সিত। | 

ত্বরিতাভ্যাগমৎ কন্তা স্থগ্ীয়ং বরবণিনী ॥৭॥ 

তয়াভিবাদিত? কন্যামভ্যনন্দদ্যথাবিধি | 

তৎসলিঙ্গীভিরাশীভিরিষ্টাভিরভিতঃ স্থিতাম্ ॥৮। 

তাং নিরীক্ষ্যাত্রবীদ্ীক্যং পর্বতঃ গ্রহসন্নিব | 

কস্তেয়ং চঞ্চলাপাঙ্গী সর্ববলক্ষণসম্মতা ॥৯॥ 

উতাহে। ভাঃ স্বিদর্কস্য ভ্বলনস্ত শিখা ত্বিয়ম্। 

্রীহ্ঁঃ কীর্তিধতিঃ পুষ্টি; দিদ্ধিশ্চজ্্রমসঃ প্রভা ॥১০। 

ভারতকৌমুদী 

তাবিতি। তশ্য সর, তদিবৃক্ষয়া সগরশ্যৈব দর্শনেচ্ছয়। || 

তমিতি। তাভ্যাং পর্বতনারদাভ্যাম্, শুচি শুন্রং ম্মিতশীষদ্ধাপ্তং যন্য|; স19। 

তযেতি। অভিবাদিতঃ স্প্রয়। । তৎসপিঙ্গাতিস্তম্তা উপযুক্তাতিত অভিতঃ পাশে ॥৮| 

তামিতি। চঞ্চলৌ অপাঙ্গৌ নেজয়োঃ প্রান্ত য্তাঃ সা ॥ন| 

উত্তেতি। উতাহে! স্বিদিতি প্রশ্নে, ভা! দীপ্তি, জলনস্ত বে ॥১০| 

বেদবা।স বলিলেন-_শ্ছঞ্জয়নামে স্িতারাজার এক পুত্র ছিলেন এবং পর্বত, 

৫ নারদ খধি তাহ।র সখা রা ॥৫॥ 

কোন সময়ে সেই পর্বত ও নারদ স্যপ্জয়রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 

উহার বাড়ীতে উপস্থিত ৪ ; তখন হ্যগ্রয়রাজা যথা রর তাহাদের 

পূজা করিলে, তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া সেখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন ॥| 

একদা শ্বপ্রয়রাজ! পর্বত ও নারদের সহিত সুখে উপবেশন করিয়া ছিলেন, 

সেই সময়ে শুভ্রহাসিনী ও সুলক্ষণা একটী কন্তা সেখানে অত্বর আগমন 

করিল ॥৭॥ 

সে আঁসিয়। রাজাকে অভিবাদন করিয়া তাহার একপার্ে দাড়াইল; তখন 

রাজা যথাবিধানে উপযুক্ত ও অভীষ্ট আশীর্বাদ করিয়া তাহার আঁদর 

করিলেন ॥৮। 

সেই কন্যাঁটীকে দেখিয়। পর্ধবতমুনি হাস্ত করতই যেন এই কথ! বলিলেন 

'রাঁজা! চঞ্চলনয়ন। ও সব্্লক্ষণাম্বিতা এই কন্যাঁটী কাহার ? ॥৯॥ 

(*)...দুহিভাভ্যাগম্তর---বঙ্গ বর্ধ,-".দুহিতাভ্যাগমং কন্ঠ): ৭ পি। ৬) “ইষ্ঠাভি 

রূপতগ্থিবান__পি। 



৪8১৪ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

এবং ঞ্রবাঁণং দেবধিং নৃপতিঃ স্থঞ্জয়োহব্রবীৎ। 
মমেয়ং ভগবন্! কন্যা মতে! বরমভীপ্নতি ॥১১॥ 

নারদস্তব্রবীদেনং দেহি মহামিমাং নৃপ ! | 
ভার্য্যার্ঘং স্মহচ্ছেযঃ প্রাণ্ডং চেদিচ্ছসে হৃপ ! ॥১২। 

দদানীত্যেব সংহষ্টঃ স্প্জীযঃ প্রাহ নাঁরদম্। 

পর্বতস্ত সুসংত্রুদ্ধো নারদং বাক্যম্রবীৎ ॥১৩। 
হদয়েন ময়] পুর্বং ৃ তাং বৈ রৃতবানসি। 
ব্মাদ্রৃতা ত্বয়া বিপ্র ! মা গাঃ স্বর্গ, যথেচ্ছয়। ॥১৪॥ 

এবমুক্তো নারদস্তং প্রত্যুবাচোতরং বচ্ই। 

মনোবাগ্বুদ্ধিসংভাষাদতা৷ চোদকপূর্বকম্ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
এব্মিতি। দেবধিং পর্বতমূ। মন্তে। মম সকাশা্, বরং পতিম্ ॥১১॥ 

নারদ ইতি । ভাখ্যাথং ভাব্যাত্বার্থম দেহীতি সনবন্ধ:। শ্রেবে! মঙ্গলম্ ॥১২| 

দানীতি। ুসংক্রদ্ধত গ্ষলিশ্সিতায়। নারদেন গ্রহণাদিত্যাশরঃ ॥১৩। 

হৃদয়েনেতি । যথেচ্ছর। স্বগৎ মা গা মচেচ্ছয়! তু এম্স্তেবেতি ভাবঃ ॥১৪| 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

পৃচ্ছতি ভূর ইতি ॥৩--৭/ তঙ্সলির্গাতিগ্তগ্ঠ। তত্রনুরূপাড়ি অভিতঃ পার্খতঃ 0৮১৩ 

হদয়েনেতি। মদবজ্ঞানাহ মানধীবরণাচ্চ শ্ব্গতিপ্তে প্রতিবন্ধেতাথঃ ॥১৪॥  মনোবাগ্ব্ি 

সংভাষাদত্তা চোদকপূর্বকম্। “পানিগ্রহণমন্তাশ্চ প্রথিতৎ বরলক্ষামূ। ন ত্ষে। নিশ্চিত পি। 

এ কন্যা্টী কি শ্র্য্ের ছ্াতি? না অগ্নির শিখ।? অথবা লক্ষ্মী, লঙ্জ।, 

কীন্তি, ধৃতি, পুষ্টি, সিদ্ধি ও চন্দ্রের প্রভা ইহাদের মধো কেহ?” ॥১০| 

দেবি পর্বত এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন স্থঞ্জয়রাজ।! বলিলেন -_-“ভগবন্ ! 

এটী আমার কন্তা, আমার নিকট হইতে বর লাভ করিবার ইচ্ছা করে? ॥১১। 

পরে নারদ স্থপ্রয়রাজাকে বলিলেন__'রাজা ! আপনি যদি গুরুতর মঙ্গল 

লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তবে ভার্ধ্যার্থে আমাকে এই কন্তাটী দান 

করুন? ॥১২॥ 

তখন স্বপ্তয় আনন্দিত হইয়া নারদকে বলিলেন__“দিব'। (তাহ! শুনিয়া) 

পর্ববতমুনি অত্যন্তুদ্ধ হইয়। নারদকে এই কথা৷ বলিলেন_॥১৩॥ 

“আমি পূর্বে মনে মনে যাহাকে বরণ করিয়াছি, তুমি তাহাকেই বরণ 

করিলে? ত্রা্ষণ ! তুমি যখন সেইরূপ কন্যাকে বরণ করিলে, তখন আর 

নিজের ইচ্ছায় ব্বর্গে যাইতে পারিবে না” ॥১৪। 



পর্বরণি সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪১৫ 

পাণিগ্রহণমন্ত্রাশ্চ প্রথিতং বরলক্ষণম্। 
ন ত্বেষাং নিশ্চিতা নিষ্ঠা নিষ্ঠা সপ্তপদী স্মৃতা ॥১৬। 
অনুৎপন্গে চ ভাধ্যাত্বে মাং ত্বং ব্যাহ্ৃতবানসি। 
তম্মাত্বমপি ন স্বর্গ গমিধ্যসি ময়। বিনা । 
অন্যোন্যমেবং শপ্ত। বৈ তস্থতুস্তত্র তৌ তদা ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। মনঃ-অক্মৈ কন্যাং দাশ্যামীতি সঙ্বল্পঃ, বাক -তুঁভাং কণ্টাং দাশ্টামীতি 

ববাস্থিকে বাচাঙ্গীকারঃ, বুদ্ধি:__অমুকসময়ে দাতব্যেতি নিরূপণম্ সংভাষ|_তন্মিন সময়ে 
এনাং দদনীতুযুক্তিশ্চ তািঃ উদকপূর্ববকং দর কন্যা দত্ত ভবে ॥১৫। 

নন্বেতাবতৈব কিং বর্বসিদ্ধিরিত্যাহ পাণীতি। “পাণরিগ্রহণিকা মন্ব| নিযতং দারলঙ্গণম্” 
ইততাদ্বাহতত্বধৃতস্থতেবরপপমত্র দারাণামপুুপলক্ষণম্। তেন বরলক্ষণং পতিপত্রী্রসম্পাদকা 
তা; | কিন্তু এষামন্ষ্টানেহপি ন নিষ্ঠা বিবাহন্ত নিষ্পভ্ভির্ণ নিশ্চিত, অপি তু সপ্তপদী 
মপ্ুপদীগমনমেব, নিষ্ঠা বিবাহশ্ত নিশ্পভিঃ স্বৃতা, “তেঘাং নিষ্ঠ। তু বিজ্ঞ! বিদঞ্টিঃ সপ্রমে 
পদে" ইতি স্বৃতেঃ ॥১৬| 

অন্কপিতি | ভাষ্যান্ে চান্গৎপন্নে, এষামনু্ঠানাভাবাদিতি ভাবঃ। ব্যাঙ্গভবান্ উক্তবিধ" 
“!পবাকামুক্তবান্। ময়া বিনেতি ময়া সা্ধন্ত গমিযাস্তেবেত্যাশয়; | ষটপাদোহ্য়ং শ্লরেরকঃ ॥১৭| 

ভারতভাবদীপঃ 
শি্গামপূপদী সতা”মিতি বরলক্ষণম্। বরণং বরঃ কন্তাপরিগ্রহস্তস্ত লক্ষণং। সাধকং 
পথিত” প্রসিদ্ঘং সপ্তবিধৎ প্রপিদ্ধং তত্র বরস্ত মনোবচোভ্াাং দাতঃ বপবাঃ। উভয়োঃ 
»" চাষণাদ্বালৌকিকং বরবধেবাঃ সন্ধানম্ উদকপূর্বকদানেন পানিগ্রহণেন চ মন্থবৎ টবদিক- 
ধক্ধানং ভবতি। ইরং সপ্তবিধাপি মুখ্য। নিষ্ঠা ন ভবতি। কিন্তু সপ্ূুম এব নিশ্চিতা 
শিঃ। তত্র।পি পাণিগ্রহ্ণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাং। সপ্তমে পদে ইতি বচনাৎ সগ্চমোদ্দেশেন 

তথ 

পর্বতমুনি এইরূপ বলিলে, নারদ উত্তর করিলেন-_দান করিবার ইচ্ছা 
করা, “দিব এইরূপ বলা, দানের সময় নির্দিষ্ট কর! এবং জলগ্রহণপুবক “দদানি, 
এই কথ! বল।, এইগুলি দ্বারাই কন্তাদান হইয়া! থাকে ॥১৫।॥ 

ত।”র পরে পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে পর বর-কন্যার উপরে পতি- 
প্রীত জন্মে। কিন্তু এগুলি হইয়া গেলেও বিবাহের সমাপ্তি হয় না, সপ্তুপদী- 
গমন হইয়া গেলেই বিবাহের সমাপ্তি হয় ॥১৬। 

অতএব এই কন্তাঁটার উপরে আমার ভার্ধ্যাত্ব না জন্মিতেই তুমি যখন 
সামাকে অভিসম্পাত করিলে, তখন তুমিও আমা ব্যতীত ন্বর্গে যাইতে পারিবে 

(১১). নন্বেষাং নিশ্চিতা নিষ্ঠা - বঙ্গ বর্ধা। (১৭) অন্থুৎপন্সে চ কাধ্যার্থে-..বন্গ বর্দ,.... 
*গ্াপ্থমেবং তাবুক্ত 1 জগতুঃ শ্বগৃহং গ্রতি_-পি। 



৪১৬ মহাভারতে দ্োণ_ 

অথ সোহপি নৃপো বিপ্রান্ পানাচ্ছাদনতোজনৈঃ | 
পুত্রকামঃ পরং শক্ত্যা যত্বেনোপাচরচ্ছুচিঃ ॥১৮। 

তস্ত প্রসন্ন বিপ্রেক্দ্! কদাচিৎ পুত্রমীপ্নবঃ | 

তপরম্বাধ্যা়নিরতা৷ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ | 

সহিত। নারদং প্রাহুদে্িন্মৈ পুত্রমীপ্নিতম্ ॥১৯॥ 
তথেত্যুক্ত। দ্বিজৈরুভ্তঃ স্গ্ীয়ং নারদৌহব্রবীৎু। 
তুভ্যং প্রসন্ন রাজর্ষে ! পুত্রমীপ্নন্তি ব্রাঙ্গণাঁঃ। 

বরং বৃণী্ঘ তদ্রং তে যাদৃশং পুত্রমীপ্দিতম্ ॥২০॥ 
তথোক্ঃ প্রীঞ্জলী রাজ! পুত্রং বত্রে গুগান্বিতম্। 

যশন্িনং কীিমন্তং তেজন্িনমরিন্দমমূ্ ॥২১॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। আচ্ছাদনং বন্্রদানম। উপাচরত শুশ্যিতবান্ ॥১৮| 

তন্তেতি। পুত্র হগ্জয়ন্তৈব | স্বাধ্যায়ে। বেদপাঠঃ ৷ যট্পাদোহযং শ্োকঃ ॥১৯| 

তথেতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্থিতি শেষঃ| ঈপ্সিতং করোষি। এযোহপি ঘট 

পাদ; শ্লোক: ॥২০॥ 

তথেতি। “শৌর্ারদিপ্রভব| কীর্ডি্ানাদিপ্রভবং যশঃ” ইত্নাক্তেধখংকীর্ক্যোভেদঃ ॥১১। 

নাঃ । পর্বত ও নারদ পরস্পর এইরূপ অভিসম্প।ত করিয়া সেইখানেই বাম 

করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ 

তাহার পর সেই রাজাও পুত্রকামনা করিয়া পবিত্র হইয়া শক্তি অন্রসারে 

খা, পেয় ও বন্ত্রদানপুবক সমত্বে ব্রাহ্ষণগণের সেবা করিতে লাগিলেন ॥১৮| 

কোন সময়ে তপস্তা ও বেদপ।ঠে নিরত এবং বেদবেদাঙ্গপারদশী সেই 

্রাহ্মণত্রেষ্ঠেরা রাজার উপরে প্রসন্ন হইয়া তাহার পুত্রকামনা করিয়। সম্মিলিত- 
ভাবে যাইয়া নারদকে বলিলেন--মহধি নারদ ! রাজার পুত্র দান করুন' ॥১৯। 

তখন নারদ “তাহাই হউক" এই কথ! বলিলে, ব্রাহ্মণের! তাহাকে রাজার 

নিকট বলিতে বলিলেন । পরে নারদ যাইয়! শ্প্জয়রাজ।কে কহিলেন-_“রাজবি! 

্রাক্মণেরা আপনার উপরে প্রসন্ন হইয়া আপনাকে প্ৃত্রবর দান করিবার ইচ্ছ। 

করিতেছেন। অতএব আপনি যেমন পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তেমন 

পুত্রলাভের বর গ্রহণ করুন। আপনার মঙ্গল হউক' ॥২০॥ 

নারদ সেইরূপ বলিলে, স্ঞ্জয়রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গুণবান্, যশন্দী, 
কীত্তিমান্, তেজন্বী ও শক্রদমনকা রী পুত্রের বর লইলেন ॥২১। 

সীল শশা লে টা শশী টিশাশীশ্ীশী ১ পলাশী শা িশীশিশিটী স্পা ১১১৯ লি) এলি তি 

(১৮) ক্গ্য়ো হপি বৈ বিপ্রান্...পি। 



পর্বর্বণি সপ্ততত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪১৭ 

যস্ মূত্রং পুরীষঞ্চ ক্লেদঃ স্বেদশ্চ কাঞ্চনয্ | 
্বর্ণষীবিরিত্যেবং তম্ত নামাভবৎ কৃতম্ ॥২২॥ 
তম্মিন্ বরপ্রদানেন প্রবদ্ধত্যমিতে ধনে । 

কারয়ামাস নৃপতিঃ সৌবর্ণং সর্বমীপ্লিতম্ ॥২৩। 
গৃহপ্রাকা রছুর্গাণি ব্রাহ্মণাবসথান্যপি 
শধ্যাসনানি যানানি স্থালীপিঠরভাঁজনম্ ॥২৪॥ 

তম্ত রাঁজ্ঞোহপি যছেশ্ম বাস্থাশ্চোপক্করাশ্চ ঘে। 

সর্বং তৎ কাঞ্চনময়ং কালেন পরিবদ্ধিতম্ ॥২৫॥ (ঘুগকম্) 

অথ দস্থ্যগণাঃ শ্রুত্া দৃষ্ট।া চৈনং তথাবিধম্। 
₹ভূয় তস্য নৃপতেঃ সমারন্ধাশ্চিকীধিতুম্ ॥২৬। 

ভারতকৌমুদী 
নন গুণাঃ কীদৃশ। ইত্যাহ যস্তেতি। ক্রেদঃ কফাদিঃ, স্বেদে। ঘন্মন্ কাঞ্চমমভবঙ। সুবর্ণং 

গাবাতি দেহান্লিরম্ততি শিগরম্য়তীতি স্থবর্ণঠীবিঃ, *ষ্টিবু ক্ষিবু নিরসনে” ইত্যম্মাদৌণাদিকঃ 
কিঃ |২২] 

তশ্িন্নিতি। প্রবঞ্ধতি বাহুলোন বদ্ধমানে মতি । লৌবর্ণং স্থবর্ণময়ম্ ॥২৩| 
গৃহেতি। পিঠরং দর্বী। উপক্ষর। রখ্যাদীপন্তস্তাদীক্গাপকরণানি ॥২৪-__২৫| 

অথেতি। শ্রস্থ। রাজপুত্রাৎ স্বর্ণোংপত্তিম। চিকীধিতুং তল্তদপহরণং কর্ত মেষ্টমূ॥২৬। 
ভারতভাবদীপঃ 

তাব্যান্ত, ভবতি। নততঃ গ্রাগিতি ভাবঃ ॥১৫--১৯॥ দ্বিজৈরুক্তে| লারদন্তথেত্ুক্ত 

*ধঘমবোচদিতান্থরঃ ॥২০--২১॥ যন্ত মুত্রাদিকং কাঞ্চনং তং পুত্রং বত্রে ইতি সন্বন্ধঃ| ক্রেদঃ 
শনে্মাদিঃ।  সুবরষ্টাবীত্যনেন গপ্তয|দিকমপি কাঞ্চনং ভবতীতি সৃচিতম্ ॥২২--২৫ 

(যথাকালে স্যপ্তয়রাজার সেইরূপ পুত্র জন্মিল, ) যাহার মৃত্র, বিষ্ঠা, 
শরীরের ক্লেদ ও ঘশ্ম স্বর্ণ হইত, ব্রাঙ্গণেরা তাহার নাম করিলেন__ 

'মুবণ চঈীবি' ॥২২। 
তাহার প্রতি ব্রাহ্মণগণের বর দান করায় রাজার ধন অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল। তখন রাজা সমস্ত অভীষ্ট বস্তই স্বর্ণময়' করাইতে 
লাগিলেন ॥২৩॥ 

সাধারণ গৃহ, প্রাচীর, ছুর্গ, ব্রা্ষণভবন, শয্যা, আসন, যান (রথপ্রভৃতি), 

স্থালী (হাঁড়ী), দবাঁ (হাতা), ভাণ্ড এবং রাজার যে বাড়ী ও বাহিরের যে কিছু 
বাবহাধ্য বস্ত, সে সমস্তই কালক্রমে ক্বর্ণময় হইয়া গেল 1২৪__২৫ 

২০. বধ নস..বানি,.বিতাষিতে বনে-.পি। 
৫৩ 



৪১৮ মহাভারতে দ্রোণ__ 

কেচিন্তত্রাক্রবন্ রাজ্ঞঃ পুত্রং গৃহীম বে স্বয়মূ। 
সোহস্াকরঃ কাঞ্চনম্থয তত্র যত্বং চরামহে ॥২৭|॥ 

ভতস্তে দস্তাবে। নুন্ধাঃ প্রবিশ্টয নৃপতেগৃহিম্। 
রাজপুত্রং ততে৷ জহ্ স্থবর্ণ ীবিনং বলা ॥২৮। 
গৃহোনমনুপা যজ্ঞ! নীত্বারণ্যমচেতসঃ | 

হত্ব! বিশন্ত চাঁপশ্যন্ লুব্ধা বন্থু ন কিঞ্চন ॥২৯॥ 

তম্ত প্রাণৈবিমুক্তস্ত নষ্টং তদ্বরদং বস্থ। 

দস্তাবশ্চ তদান্যোন্যং জন্ুমুখা বিচেতসঃ ॥৩০| 

ভারতকৌমুদী 
কেচিদিতি | কেচিদ্দহথবঃ | স্বয়ং স্বণোত্পতিমূলমিত্যর্থঃ। তত্র পুত্রগ্রহণে ॥২৭। 

তত ইতি । ততো নুপতেগৃত।ৎ। উভয়প্রামাণ্যাৎ স্থৃব্্ণচিবিশব্দ ইকারাস্তো নকারান্থণ্ 

জেয, 1২৮॥ 

গৃহযতি। অন্তপায়জ্ঞাঃ সুবণোত্পঞ্তেঃ কারণানভিজ্ঞাঃ । বিশস্ত খণ্ডখণ্তীরুত্য। বস্তু 

স্বর্ণমূ ॥২ন| 

তশ্তেতি। তদ্বরদং তদ্বরদানজনিতম্, বস্থ রাজ্ঞোহপি শ্বণৎ মষ্টম “নিমিত্তাভবে 

নৈমিত্তিকস্তাপ্যভাবং” ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ | বিচেতসে। বিকৃতচিন্তাঃ ॥৩০। 

তাহার পর দন্থ্যুরা রাজপুত্ের গুণ শুনিয়া এবং রাজার বৈভবও সেইরূপই 
দেখিয়া সম্মিলিত হইয়া সেই রাঁজার সেই সমস্ত বস্তু হরণ করিবার ইচ্ছ। 
করিতে আরম্ভ করিল ॥২৬॥ 

তখন কতকগুলি দম্্য বলিল-_ন্বয়ং রাজপুত্রকেই আমরা লইব। কারণ, 
তিনিই এই বর্ণের আকর | অ্ুৃতরাং তাহাকে লইবার জন্যই আমরা চেষ্টা 

করিব? ॥২৭॥ 

তাহার পর সেই লোভী দস্থারা রাঁজভবনে প্রবেশ করিয়া সে স্থান হইতে 

বলপুর্বক রাজপুত্র সুবর্ণ ীবীকে হরণ করিল ॥২৮ 
পরে ন্ুবর্ণোৎপত্তির কারণানভিজ্ঞ, বিকৃতচিত্ত ও লোভিপরায়ণ সেই 

দস্থারা রাজপুত্রকে বনে লইয়া যাইয়া হত্যাপূর্ধক খণ্ড খণ্ড করিয়া কোন 
স্বর্ণ ই দেখিতে পাইল না ॥২৯॥ 

সেই রাজপুত্র নিহত হইলে, ব্রাঙ্মণগণের বরদাঁনজনিত রাজার সমস্থ 
ধনও নষ্ট হইয়া গেল এবং তখন মূর্খ ও বিকৃতচিত্ত সেই দশ্্যরাও পরস্পর 
পরস্পরকে বধ করিল ॥৩০॥ 

(৩০) ভম্ত প্রাণৈরিযুকতস্ত.. পি। 



পর্ববণি সগুচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪১৯ 

হত্বা পরস্পরং নষ্টা কুমারঞ্চভ্ভুতং ভূবি | 
অসস্তাব্যং গত! ঘোরং নরকং দুষ্টচারিণ? ॥৩১। 
তং দৃষ্টা নিহতং পুত্রং বরদর্তং মহাতপাঃ | 
বিললাপ স্থছুঃখার্তো বহুধা করুণং নৃপঃ ॥৩২॥ 
বিলপন্তং নিশম্যাথ পুত্রশৌকহতং নৃপম্ । 

প্রত্যদৃশ্যত দেবধির্নারদো নৃপসমিধো ॥৩৩ 
উবাচ চৈনং দুঃখার্ভং বিলপন্তমচেতসম্ 
স্গ্ীয়ং নারদোহভ্যেত্য তন্গিবোঁধ যুধিষ্ঠির !॥৩৪। 
কামানামবিতৃপুস্ত্রং স্যপ্ীয়েহ মরিষ্যসি | 

যস্য চৈতে বয়ং গেহে উধিতা! ব্রক্মবাঁদিনঃ ॥৩৫। 
আবিক্ষিতং মরুতঞ্চ ম্বৃতং স্প্রীয়। শুশ্রুম। 
সংবর্তো বাঁজয়ামাঁস স্পর্ধয়া বৈ বৃহস্পতেঃ ॥৩৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
হযেতি। কুমারং রাজপুত্রম, অছুতৎ স্থবর্ণষাবিত্বাং। ছুষ্টচারিণস্তে দস্তবঃ ॥৩১ 
তমিতি। দৃষ্ট। তদরণাগমনানন্তরমিত্যর্থ:| বরদন্ভ" ব্রাঙ্গণবরেণ জনিতম্ ॥৩২। 

বিলপন্থগিতি। নিশম/ নৃপসন্নিধৌ গত ইতি শেষঃ। প্রত্যদৃশ্যত তরত্ৈঃ ॥৩৩| 
উবাচেতি | অচেতসম্ প্রারেণাচেতনম্। নিবোধ শুণু ॥৩৪। 
কামানামিতি । “করণে পৃল্প্যর্থয়োঃ" ইতি করণে ষঠা। উধিতাঃ স্থিতাঃ ॥৩৫। 

জগতে আন্ত,তচরিত্র রাজকুমারকে বধ করিয়৷ পরস্পর বিনষ্ট ু্ধার্ধাকারী 
সেই দন্ারা অসন্তাবনীয় ঘোর নরকে গমন করিল ॥৩১। 

ওদিকে মহাতপা শ্থঞ্জয়রাজা (সেই বনে যাইয়া) ব্রাঙগণবরদণ্তড সেই 
পুত্রকে নিহত দেখিয়া অত্যান্ত ছুঃখার্ত হইয়। বহুপ্রকারে করুণ বিলাপ করিতে 
লাগিলেন ॥৩২। 

তদন্তর রাজা স্প্তয় পুত্রশোকে মৃতপ্রায় হইয়। বিলপ করিতেছেন 
শুনিয়া দেবধি নারদ তাহার নিকটে গমন করিলেন দেখা গেল ॥৩৩| 

যুধিষ্টির ! স্থ্জয়রাজ! ছুঃখার্ত ও অচেতনপ্রায় হইয়া বিলাপ করিতে 

লাগিলে, নারদ হার নিকটে যাইয়া যাহা! বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ 

কর--॥৩৪॥ 

মহারাজ ক্গয়! যাহার গৃহে আমরা এই সকল বেদবাদী ব্রাঙ্গণের 
নস করিয়াছি, সেই আপনি কি কামে অপরিত্প্ত থাকিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত 
হইবেন ? ॥৩৫। | 



৪২০ মহাভারতে দ্রোঁণ-- 

যন্মৈ রাজর্যযে প্রাদাদ্বরং বৈ ভগবান্ প্রভূঃ। 
হৈমং হিমবতঃ পাঁদং যিযক্ষোবিবিধৈঃ সবৈঃ ॥৩৭॥ 
যস্ত সেব্দ্রীমরগণ। বৃহুম্পতিপুরোগমাঃ | 
দেব। বিশ্বহ্থজঃ সর্ব্বে যজনান্তে সমানতে ॥৩৮॥ 

যজ্ভবণটস্ত সৌবর্ণাঃ সর্ব চীঁসন্ পরিচ্ছদাঃ | 
য্ত সর্ববং তদ হ্থান্নং মনোহভিপ্রায়গং শুচি ॥৩১॥ 

কামতো। বুভূজুবিপ্রাঃ সর্বে চান্নাথিনে। দিজাঃ | 

পয়ো দধি স্বৃতং ক্ষৌদ্রং ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ শোভনম্ ॥৪০। 
যস্য যজ্বেষু সর্ব্ধু বাঁসাংস্তাঁভরণানি চ। 

ঈপ্দিতান্যুপতিষ্টস্তি প্রন্থষ্টান্ বেদপারগান্ ॥৪১॥ 
মরুতঃ পরিবেষ্টারে। মরুতভতস্তাভবন্ গৃহে । 
আবিক্ষিতন্ত রাজর্ষেবিশ্বেদেবাঃ মভীনদঃ ॥৪২॥ (কুলকছ্) 

ভারতকৌমুদী 
আবিঙ্ষিতমিতি। আবিক্ষিতম্ অবিক্ষিতঃ পুত্রমূ। সংবর্তে| বুহম্পতেরেব ভ্রাতা ॥৩৬| 

যম্মা ইতি। প্রভুং শিবঃ | হৈমং হিমব্যাপ্তম্ পাদং প্রতান্তপর্বতম্। যিধক্ষোধ্টং যাগ: 

কর্ত,মিচ্ছোর্ষস্তেতি পরেণান্য়, সবৈধজৈ। সমামতে যজ্ঞাঙ্গনে অবতিষট্তে স্ম। ক্তবাটস্ 

যজ্ঞশালায়াঃ, পৌবর্ণাঃ স্বর্ণময়াঃ। পরিচ্ছদ ভাজনাসনাপীন্াপকরণাশি। মনোহভি প্রার়গম 

অভিলাষান্গরূপম্, শুচি পবিভ্রঞ্ামীৎ ৷ দ্বিজ্গাঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্টা অপি। ক্ষৌদ্রুহ মধু, ভক্ষণ 

পেয়ম। উপতিষ্ঠন্তি দেয়ভাবেনোপগচ্ছন্ছি ম্ম, বেদপারগন্ ত্রাথণান। মরুতে। দেবা। 

“মরুতৌ পবনামরৌ” ইত্যমরঃ1 সভাপদ আদন্ ॥৩৭--১২॥ 
পাস সং 

আমর শুনিয়াছি__বৃহস্প তির প্রতি স্পদ্ধাবশতঃ সংবর্তমুনি াহাকে যন 

করাইয়াছিলেন, অবিক্ষিতের পুত্র সেই মরুত্তরাজাও কামে অপরিতৃপ্ 

থাকিয়াই মরিয়াছিলেন ॥৩৬ 
ভগবান্ মহাদেব যে রাজধিকে (যজ্ঞ করিবার জন্য )হিমালয়ের নিকটবন্তা 

শীতল একটা পর্বত দান করিয়াছিলেন; নানাবিধ যজ্জ করিবার অভিলাধী 

যে রাজার যজ্ঞান্তে ইন্দ্রের সহিত বৃহস্পতিপ্রভৃতি দেবগণ এবং বিশ্বেদেবগণ 

আসিয়া অবস্থান করিতেন) যে রাজার যজ্ঞভবনে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীই সুবর্ণময় 

ছিল এবং সমস্ত অন্নই অভিলাধষান্ুরূপ পবিত্র হইত; যে রাজার যজ্ে ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি অন্নার্থীরা ইচ্ছানুসারে ছধ দি স্ব, মধু এবং অন্যান্য 
সপ টস পপ: 95 পপ পি পাপন |  পপপপীপপিপিসপপ ক পপ কত পপি ৮ল ক পপি 

(৪১)... প্রমৃষ্টং বেদপারগান্__-পি বঙ্গ বর্ধ। 



পর্ববণি সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪২১ 

যস্থ্য বীর্ধ্যবতে। রাজ্ঞঃ স্থবৃষ্ট্য শস্তসম্পদঃ | 

হবিভিস্তপিতা যেন সম্যক ক্ুপ্তিদিবৌকমঃ ॥৪৩| 
ধষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ দেবানাং স্থখজীবিনাম্। 

্রহ্ষচর্য্যশ্রণতমুখৈঃ সর্ব্ৈদ্দীনৈশ্চ সর্ববদ| ॥8৪। 
শয়নীসনযানানি ব্বর্ণরাশীংশ্চ দুত্ত্যজান্। 

তৎ সর্বমমিতং বিভং দত্বা বিপ্রেভ্য ইচ্ছয়। ॥8৫॥ 
মোহনুধ্যাতস্ত শক্রেণ প্রজাঃ কৃত্বা নিরাময়াঃ। 

শরদ্দধানে। জিতান্ লোকান্ গতঃ পুণ্যছুহোহক্ষয়ন্ ॥৪৬| (কলাপকম্) 

সপ্রজঃ মনৃপামাত্যঃ সদারাপত্যবান্ধবঃ | 

যৌবনেন সহস্রাব্দং মরুতে। রাজ্যমন্থশীৎ ॥৪৭। 

ভারতকৌমুদী 
যস্ত্েতি। শস্তসম্পদঃ অভবন্। কুপ্টে রচিতৈঃ। ত্রঙ্গচর্ধ্যৎ মৈথনবজন* শতিবেদপ।১% 

তন্মুখৈস্তৎগ্রভতিডিঃ সংকর্মমভিও সর্বৈর্দানৈশ্, সর্বদা খযীশাৎ পিতৃণাং সুখজীবিন।হ দেবনাথ 

গংহতিরিতি শেষঃ, যেন তপিতেত্যন্গবৃত্তিঃ । দত! তে বিপ্রা যেন তপিত| ইত্যগবমঃ। 

অনভধ্যাতশ্চিরং শুভাস্পদতয়। চিন্তিতঃ | শ্রদ্দধানে| বেদবাক্যাদে বিশ্বন্ ॥৩--১৬| 

সেতি। পা সামন্তাঃ। যৌবনেন বয়স যুক্তঃ। অন্বশাহ শগ্তি স্ম 1৪৭ 

সুন্দর সুন্দর খাগ্য-পেয় ভোজন করিতেন; আর যে রাজার সমস্ত যেই 

ঈচ্ছান্ুরূপ বন্ত্র ও অলঙ্ক'র আনন্দিত বেদ্রপারগ।মী ত্র।ঙ্গণগণের নিকট উপ্িত 

হঈটত। অবিঞ্ষিতের পুত্র সেই রাজধি মরুভ্তের ভবনে দেবতার। পরিবেশন 
করিতেন এবং বিশ্বেদেবগণ সভাসদ্ হইতেন ॥৩৭--৪১॥ 

যথ।কালে বৃষ্টি হইয়। যে বলবান্ রাজার শন্তবুদ্ধি করিত; যে রাজা 
শান্্নুসারে নিম্মিত হবি-( হোমীয় দ্রব্য) দ্বারা দেবগণের তুপ্তিবিধান 

করিতেন; যিনি ব্রন্ষচর্্যপালন ও বেদপাঠপ্রভৃতি সংকম্মা এবং সব্বগ্রকার 

দান করিয়া সর্বদা খধিগণ, পিতৃগণ ও স্ুখজীবী দেবগণের সন্থোবমাধন 

করিতেন; আর যিনি ইচ্ছানুসারে ত্রাঙ্গণদিগকে শয্যা, আসন, যান ও 

অত্যাজ্য স্বর্ণরাশিপ্রভৃতি অপরিমিত সব্ববিধ ধন দান করিয়া তাহাদের 

আনন্বসম্পাদন করিতেন এবং সর্বদা ইন্দ্র ধাহার শুভ চিন্তা করিতেন 

বেদবাক্যে বিশ্বাসী সেই মরুত্তরাজ| প্রজা বর্গকে নিরুপদ্রন করির। স্বকম্মবিজিত 

অক্ষয় পুণ্যলোকে গিয়াছেন ॥৪৩--৪৬।॥ 

(৪৫)...দত্বং বিপ্রেভ্য ইচ্ছথা_বা নি। 



৪২২ মহাভারতে 

স চেন্মমার স্প্ীয়! চতুর্ভদ্রতরম্তয়। 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং ম! পুত্রমনূতপ্যথাঃ। 

অযভ্বানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥৪৮॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং দ্রোণপর্বণ্যভি- 
মনুযুবধে যোঁড়শরাজিকে সপ্ুচত্বারিংশোহ্ধ্যায়; ॥০॥ % 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। হেশ্বেতা! শ্রিত্যপুত্র! স্যঞয়! ত্য়। ত্বদপেক্ষয়া, চতুষু যাগাধ্যয়নদান- 

তপঃস্থ, ভদ্রতরঃ গ্রধানতরঃ, তথা তুভ্যং তব, পুত্রাৎ স্বর্ণীবিনঃ, প্রণ্যতরশ্চ, স মরুত্তঃ 
চেন্সমার, তদ| অযজানম্ অরুতযজ্ঞমত। অতএব অদার্ষিণ্ং দক্ষিণায়া অদাতারঞ্চ, পুত্রং 

ন্ববণষ্াবিনম্, অভি লক্গ্টীরুত্য, ম! অনুতপ্যথ| অন্নতাপং ন কুরু ৷ ইতি উদাহর২ স্থঞ্চরং প্রতি 

নারদ উক্তবান্। ইতি চ ঘুখিষ্টিরান্তিকে ব্যাসোক্তিঃ। ষট্পাদোহ্য়ং শ্লোক: |৪৮| 

ইতি মহাম্হোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাস সিদ্ধা স্তবাগীশভট্রাচাধ্য বির চিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্ববণি অভিমন্তাবধে সপ্রচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 
ভারতভাবদীপঃ 

চিক্ীধিতুমপকারং কর্তম্। কু হিংসায়ামিত্যন্ত রূপম্ ॥২৬--৩৬। সব্ধিজেঃ ॥৩৭--৪৭| 
চত্ুর্ভদ্রঃ ধন্মজ্ঞানবৈরাগ্যশব্যাণি চত্তারি ভদ্রাণি ধর্খার্থকামবলানীত্যন্তে । চিন্তং জ্ঞানসমেতং 

জ্ঞানমপবর্গক্ষমা্িতং শোধাং ভোগ: সঙ্গবিহীনো দুর্নভমেতচ্চতুভদ্রমিতি বা ত্রয়াতান্:। 
তুভ্যং তব, মরু্তাং স্বর্ণঠাবী নিগুণঃ ততো নিগুণস্থংপুত্র ইতি তদর্থ, খোকোহযুক্ত ইতি 

ভাবঃ। 'অধজ্বানমদাক্ষি 7" পুত্রমূ অভিপক্ষ্যমাণস্তপাথাঃ। হে শ্বৈতা। শ্বিতাপুত্র ইতি 
ব্যাহরম্তং নারদঃ কপ্ঘয়ং প্রতীতি ব্যাসবাকাম্ ॥৪৮| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্রচত্বারিংশো্ধ্যায়ঃ ॥৪৭| 

মরুত্তরাজা! যৌবনকালে সহস্রবৎসরপর্্যন্ত গ্রজা, সামস্ত, মন্ত্রী, স্ত্রী, পুত্র ও 

বন্ধুজনের সহিত রাজা শাসন করিয়াছিলেন ॥৪৭| 
শ্বিত্যনন্দন মহারাজ গ্ঞ্জয়! আপনা অপেক্ষা যাঁগ, বেদপাঠ, দান ও 

তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা প্রণ্যবান্ সেই মরুত্তরাজ! যদি 
মরিয়। গিয়া থাকেন, তবে অযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাতা৷ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়৷ 

আপনি অনুতাপ করিতে পারেন ন।” যুধিষ্ঠির ! এই কথা নারদ স্থগ্জয়রাজার 
নিকট বলিয়াছিলেন? ॥৪৮॥ 

(৪৮). “অভিশ্বৈত্যেতি র্যাহরন্__পি বঙ্গ ব্ধী। * “...ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়:” বঙ্গ বর 

“ ..পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়” ব| রা নি। ষোড়শরাজোপাথ্যানং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে উদ্যোগ- 
পর্ববণি নির্দিষ্টমপি সববাদর্শপুস্তকেষেবাত্রদর্শনাদত্র নিবেশিতম্। ততশ্চ পর্বসংগ্রহাধ্যায় 
নিপ্দেশস্ত গ্রথমোক্ত্যভিপ্রায়েণ। তত্রোদযোগপর্ববণি গ্রন্থকারেণ তন্ন লিখিতম্ঃ অভ্র তু 

বিশেষসামপ্রন্যাল্রিখিতমিভি বোধ্যমিতি দিকৃ। 



অষ্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 

নারদ উবাঁচ। 
স্থহোত্রং নাম রাজানং ম্ৃতং স্প্তয় ! শুশ্রুম | 

একবীরমশক্যং তমমরৈরভিবীক্ষিতৃম্ ॥১। 
যঃ প্রাপ্য রাজ্যং ধর্ষণ খাতিউ অন্ত্রিপুরোহিতান্। 

সম্মান্য চাত্বনঃ শ্রেয়ঃ পৃষ্ট1 তেষাং মতে স্থিত? ॥২| (বুগ্কম্) 
প্রজানাং পাঁলনং ধর্মো দান্মিজ্য। দ্বিষজ্জযুঃ | 

এতৎ স্থহোত্রে। বিজ্ঞায় ধন্মেণৈচ্ছদ্ধনাগমম্ ॥৩| 
ধন্ৰেণারাধয়ন্ দেবান্ বাণৈ? শঙ্জন্ জয়ংস্তথা | 
সর্ববাণ্যপি চ ভূতানি স্বগুণৈরন্বরপ্য়ৎ ॥8। 

ভারতকৌমুদী 
স্থহোত্রমিতি। যুদ্ধে অরৈবপি অভিবীক্ষিতুমশকাং তং স্থহোত্রমিতি সহন্ধঃ। খিজো 

বেদোক্তকশ্মকারিণঃ পুরোহিতাস্ত্র ম্মার্তাদিকর্মসম্পাদিন ইতি ভেদঃ ॥১_২| 

প্রজানামিতি। ইজ ষজ্ঞঃ। এত এতেষাং বিধানম্ ॥৩| 

ধশ্মেণেতি। ধর্ষেণ ধন্মক্মন|। ভূতানি প্রাণিনঃ | গ্্রেচ্ছ। বেদবাহাঃ আটবিকী- 

ভারতভাবদীপঃ 

হৃহোত্রমিতি ॥১--১১॥ 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টচন্ারিখনো শধ্যাযুঃ ॥৪৮। 

নারদ বলিলেন-_ “মহারাজ হ্থঞ্চয়! যিনি ধন্ অনুসারে রাজা লাভ করিয়। 

ঝন্ধিক্, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সম্মান দেখাইয়া তাহাদের নিকট নিজের মঙ্গল 

জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের মতেই চলিতেন, অদ্বিতীয় বীর এবং যুদ্ধে 
দেবগণেরও অশক্যদর্শন সেই স্বৃহোত্ররাজাঁও মরিয়া গিয়াছেন আমরা 

শুনিয়াছি ॥১--২॥ 

প্রজাপালন, ধর্শ্ানুষ্ঠান, দান, যজ্ঞ ও শত্রজয় এই সকল কাধ্যের বিধি- 
বিধান জানিয়া সুহোত্ররাজা ধন্মানুসারেই ধনাগম ইচ্ছা করিতেন ॥৩। 

মেঘ ধাহার জন্য বহু বৎসর যাবৎ স্বর্ণবর্ষা করিয়াছিল এবং যিনি গ্রেচ্ছ ও 

(১)...একবীরমনাধ্যমমিব্রৈরভিবীক্ষিতৃম্_পি। (২) যঃ সম্প্াপ্য চ ধশ্মেণ গহিগ্ 

রশ্বপুরোহিতান্। অপৃচ্ছদাত্মন; শ্রেয়:...পি। 



৪২৪ মহাভারতে দ্রোণ_ 

যো ভুক্েমাং বন্থমতীং রেচ্ছাটবিকবজিতাম্ । 
যন্মৈ বর্ষ পর্জন্যে। হিরণ্যং পরিবৎসরাঁন্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্) 
হৈরণ্যান্তত্র সরিতঃ শ্বৈরিণ্যো ব্যবহন্ পুরা । 
গ্রাহান্ কর্কটকাংশ্চৈব মৎস্তাংশ্চ বিবিধান্ বহুন্ ॥৬॥ 
কামং বর্ষতি পর্জন্তে। রূপ্যাণি বিবিধানি চ। 

সৌবর্ণান্য প্রমেয়ানি বাপ্যশ্চ ক্রোশসন্মিতাঁঃ ॥৭। 
সহত্ং বামনান্ কুজান্ নক্রান্ মকরকচ্ছপান্। 

সৌবর্ধান্ বিহিতান্ দৃষট। ততোহম্ময়ত বৈ তদা ॥৮॥ 
তৎ স্তুবর্ণমপর্য্যন্তং রাজধিঃ কুরুজাঙ্গলে | 

ঈজানে। বিততে যজ্ঞে ব্রাঙ্গণেভ্যে হামন্যত ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

স্তষবরাশ্চ তৈরজিভাম্। পদ্দন্যে। মেঘঃ, হিরণাং স্বর্ণম। পরিবসরান্ বহন বংসবাশ্ 

ব্যাপ্য ॥৪-৫] 

হৈরথা। ইতি। হৈরশাঃ স্বর্ণন্যাঃ। শ্বৈরিণাঃ সর্জনভোগ্যাত বাবহন্ ধারঘন্তি ম্ম ॥৬| 

কামমিতি। পর্শগ্ঠে। মেঘ, কাম্ৎ পর্ধযপ্ুং যথ। স্ান্বথা, বিবিধানি, রপ্যাণি রজতময়াশি 

অপ্রমেঘানি অপমখোয়াশি, সৌবর্যানি স্বর্মমগ্রানি চ ভাজনাদীনি দ্রব্যাণি ব্তি ম্ম। বাপো। 

দীথিকাশ্চ, ক্রোশসন্মিতা; কোশব্যাপিস্থান্পরিমিতা আসন্ ॥৭ 

সহশ্সমিতি। বামনান্ খর্বান্, কুজান্ বক্রান্। অন্মরত বিস্মায়াপনোই ভব ॥৮| 

তদ্দিতি। অপণান্তমপীমমূ। ঈজানে। যজন্। অমন্যত দাতব্যত্েনেতি শেমঃ ॥ম। 

তস্করশৃন্ত এই পৃথিবী ভোগ করিতে থাকিয়া ধর্মাকণ্াদ্ধারা দেবগণের আরাধন। 
ও বাণদ্বার। শক্রগণের জয় করতঃ আপন গুণে সমস্ত লোকের অনুরাগ 

জন্ম(ইয়।ছিলেন ॥৪-৫। 

সেই স্ুহৌত্ররাজার রাজ্যে স্বর্ণময়ী ও জর্বজনভোগ্যা বহুতর নদী 

পুব্বকালে অনেক জলজন্ত, কর্কট ও নানাবিধ মংস্য বহন করিত ॥৬ 
মেঘ স্থহোত্ররাজার রাজ্যে নানাবিধ রৌপ্যময় ও অসংখ্যয় স্বর্ণময় 

ভাজনপ্রভূতি পধা।পুবূপে বর্ণ করিত এবং ক্রোশব্যাপী বহুতর জলাশয় 

ছিল ॥৭॥ 

সেই জলা শয়গুলিতে খর্ব ও বক্র ন্বর্ণময় সহস্র সহস্র কুস্তীর, মকর ও 

কচ্ছপ দেখিয়া মানুষ তখন বিস্ময়ীপন্ন হইত ॥৮| 

(৫). যোহ হুঙক্তেমাম্,. পি। (৩) হৈরণ্যাস্তত্র বাহিন্তঃ-..বা নি। (৭) কামান 

বর্ষতি ''ব। বঙ্গ বদ্ধ নি। 



পর্বণি অষটচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪২৫ 
সৌইশ্বমেধসহত্রেণ রাঁজসুযশতেন চ। 
পুণ্যেঃ ক্ষত্রিয়যজ্রৈশ্চ প্রভৃতবরদক্ষিণৈঃ | 
কাম্যনৈমিতিকাজশৈরিষ্টর্টাং গতিমাপ্তবান্ ॥১০ 
স চেন্মমার হ্যপ্ীয় ! চতুর্ভদ্রতরস্তয়া | 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তত্যং ম৷ পুত্রমনৃতপ্যথাঃ | 
অযস্তানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥১১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ড্রৌণপর্বণ্যভি- 
মন্ত্যুবধে ষোড়শরাঁজিকে অফচত্বারিংশোহধ্যায়? ॥০॥ * 

সবক 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। প্রসৃতাঃ প্রচুর! বর। উত্তমাশ্চ দক্ষিণা যেষু তৈঃ। কামানৈমিত্তিকা্ছসৈঃ 

অনবরতৈঃ কামানৈমিত্তিকৈ: | অগ্নিন্তোকাদিবৎ বিশেষণস্ত পরনিপাতঃ ইষ্ট যজ্ং কৃহ্া। 

মটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০| 

মইতি। প্রাগব্যাখাতমিদম্ ॥১১। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-শ্রীহরিদীসসিদ্ধা স্তবাগীশ ভট্টাচাধ্াবিরচিভায়/ং মহাভারত- 

টীকাঁয়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি অভিমঙ্গাবধে অষ্টচত্থারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০। 
7052) 

র[জধি সুহোত্র কুরুজাঙ্গলদেশে যঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া! সেই বিস্তৃত যচ্ছে 

সেই অসীম স্থৃবর্ণরাশি ত্রাহ্মণদিগকে দাতব্য বলিয়া মনে করিতেন ॥৯॥ 

স্থৃহোত্ররাজা সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ, শত রাজন্য়যজ্ঞ এবং প্রচুর ও উত্তম 

দক্ষিণাযুক্ত বহুতর পবিভ্র ক্ষত্রিয়যজ্ঞ, আর অবিরত কামা ও নৈমিত্তিক যজ্ঞ 
করিয়া অস্তিমে অভীষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন ॥১০। 

শ্বিত্যনন্দমন মহারাজ স্থপ্জয়! আপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 
তপস্থায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই স্থৃহোত্ররাজা 

যদি মরিয়া গিয়। থাকেন, তবে অযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাত। পুত্রকে লক্ষ্য 
করিয়া আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না । যুধিষ্ঠির! নারদ এই কথা 
সঞুয়ুরাজার নিকট বলিয়াছিলেন? ॥১১। 

“--চতুঃপঞ্চাশত্বমোহধ্যায়ট বঙ্গ বর্দ, “-ষটপঞ্কাশত্মোহধ্যায়» বা রানি। 

৫৪8 



উনপঞ্চাশত্মোহুধ্যায়ঃ | 
2 নিউ 

নারদ উবাচ। 

রাজানং পৌরবং কীরং স্ৃতং স্যপ্তীয়! শুশ্রম। 
বঃ সহঅং সহআ্বাণাং শ্বেতানশ্বানবাহথজৎ ॥১॥ 

তস্তাশ্বমেধে রাজর্ষেদেশাদ্েশাৎ সমীয়ুষামূ। 
শিক্ষাক্ষরবিধিজ্ঞীনাঁং নাঁসীৎ সংখ্যা বিপশ্চিতীঘ্ ॥২। 

বেদবিষ্াব্রতক্নীতা বদান্যাঁ; প্রিয়দর্শনাঃ | 

স্ুভিক্ষাচ্ছাদনগৃহাঁঃ স্থশয্যাসনবাহনাঃ ॥৩| 

নটনর্তকগন্ধর্বৈঃ পূর্ণ কৈর্বর্ধমানকৈঃ | 
নিত্যোদযোগৈশ্চ ভ্রীড়তিস্তত্র মম পরিহষিতাঃ ॥8॥ (ঘুগকম্) 

রাজানমিতি। পৌরবং পূরোঃ পুত্রতং জনমেজয়মূ। “পুরোভাধা। কৌশল্যা, তশ্যাম্ 

জজ্জে জনমেজয়ঃ” ইত্যাদিপর্বনবতিতমাধ্যায়গগ্ভাৎ। সহমাণাং সহম্ং দশলক্ষান্। অব. 

স্থজদাত্তবান্ ॥১| 

তস্তেতি। সমীযুযামাগতানাম্। শিক্ষা শিক্ষাখ্যশাস্ত্রম। অক্ষরাঁণি নানাদেশীষবর্ণান্ 

বিধীন্ বোদস্থত্যাদিশাস্ত্াণি চ জানস্তীতি তেষাম্। বিপশ্চিতাং পণ্ডিতানাম্॥২। 
বেদেতি। বেদবিদ্যয়া ব্রতৈ: শাঙ্্বিহিতনিয়মৈশ্চ ন্বাতাঃ পরিশ্তদ্ধা ধৌতপাপমল্! 

ভারতভাবদীপঃ 

রাজানমিতি ॥১--৩। পূণকৈঃ স্বর্টচড়ৈঃ ডাকুলতা ইতি দাক্গিণাতাপ্রসিদ্ধৈত, বদ্ধযানকৈ: 

আরাত্রিকহস্তৈঃ ॥৪_-১১| 

ইতি দ্বোণপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনপঞ্চাখতমোহধ্যায়; ॥৪৯| 

নারদ বলিলেন_-“মহারাজ ক্ঞ্জয়! পুরুর পুত্র বীর জনমেজয়রাডাও 

মরিয়া গিয়াছেন শুনিয়াছি। যিনি উপযুক্ত পাত্রদিগকে দশলক্ষ শ্বেতবর্ণ অব 

দান করিয়াছিলেন ॥১। 

সেই রাজন্বির অশ্বমেধযজ্ঞে শিক্ষাশীস্ত্র, নানাদেশীয় বর্ণ ও বিধিবিষয়ে 

অভিজ্ঞ নানাদেশ হইতে সমাগত পণ্ডিতগণের সংখ্য। ছিল না ॥২॥ 

বেদবিদ্া লাভ ও বিবিধ-ব্রতানুষ্ঠান করায় পরিশুদ্ব, বদাণ্যি ও প্রিয়দর্শন 

সেই পণ্তিতগণ সেই যজ্জের সময়ে রাঁজার নিকট হইতে বস্ত্র, গৃহ, * সুন্দর 



উনপঞ্চীশতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

যজ্ঞে যজ্ঞে যথাকালং দক্ষিণা; সৌহত্যকালয়ৎ। 

দ্বিপান্ দশসহত্রাখ্যানদাৎ কাঞ্চনসংবৃতান্। 

সধ্বজান্ সপতাকাংশ্চ রথান্ হেমমযী স্তথ। ॥৫॥ 

বঃ সহত্রং সহজ্রাণাং কন্যা হেমবিভূষিতা | 
ধূর্ু'জাশ্বগজা রূঢ়াঃ সগৃহক্ষেত্রগোশতাঃ ॥৬| 
শতং শতমহজআণি স্বর্ণমালিমহাত্মনীমৃ। 

গবাং সহসানুচরান্ দক্ষিণামত্যকালয়ৎ ॥৭। 

ভারতকৌমুদী 
ই্ার্থ: বদান্য! অতীবদাতার:। স্থৃভিক্ষাণি পৌরবেণ দত্ততয়। স্থলভানি আচ্ছাদনানি বন্ধাণি 

গৃভাণি চ যেষাং তে, শোভনানি শয্যাসনবাহনানি যেষাং তে তাদুশাশ্ঠ তে বিপশ্চিতঃ, তত্র 

পৌরবভবনে, নিত্যোদযোগৈঃ ক্রীড়ছিশ্চ নটনত্কগন্ধবৈঃ কত্ভিঃ, পূর্ণ কৈগন্ধদ্রব্াপৃর্ণৈ, 

বর্ধমানকৈঃ আরত্রিকশরাবৈঃ করণৈঃ পরিহিত আরত্তিকবিধ।নেনানশিভাঃ। শব্ধমানঃ 

প্শ্নভেদে শরাবৈর গুবিষুু” ইতি বিশ্ব ॥৩--৪। 
যজ্ঞ ইতি। অত্যকালয়ৎ ব্যতরং। দশ সহম্রাণি আখ্য। সখ্য যেযাং তান্। যট্- 

পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫| 

যইতি। অনাদিত্য্থবুত্তিঃ। ধুরং ভারং যুঙ্জস্থি যোগেন বহন্তীতি ধুযুজ| রথাঃ ॥৬| 

শতমিতি। শত শতসহআাণি কোটিমিত্যর্থ:, স্বণমালিনশ্চ তে মহান্থে!। বিশাল। 

আত্মানো দেহ! যেষাং তে চেতি তেযাম্্, গবাং বৃষভাণাম্, সহঅম্ অন্চচরাঃ সহশআাভউরা- 

"াংশ্চশ।৭] 
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শয্য।, আসন ও বাহন লাভ করিতেন এবং সর্বদ1 উদ্যোগী ও ক্রীড়াকারী 

নট, নর্তক ও গন্ধব্বেরা গন্ধাদ্রব্যপূর্ণ শরাব-( আরতির শরা) দ্বারা ( আরতি 

করিয়। ) তাহাদিগকে আনন্দিত করিত ॥৩--৪॥ 

রাজা জনমেজয় প্রতোক যজ্জঞে যথাসময়ে প্রচুর দক্ষিণা দিতেন এবং 

স্বণীলঙ্কত দশ সহস্র হস্তী, আর ধ্বজ-পতাকাযুক্ত ও স্বণময় বহুতর রথ দান 

করিতেন ॥৫। 

খিনি শতশত গৃহ, ক্ষেত্র ও গাভীর সহিত স্বর্ণভূষিত এবং হস্তী, অশ্ব 

ও রথে আরূঢ় দশ লক্ষ কন্তা দান করিয়াছিলেন ॥৬॥ 

রাজা জনমেজয় সেই সকল যজ্ঞে স্বর্মমালাশোভিত ও বিশ[লদেহ কোটি বৃষ 
এবং তাহার সহ সহস্র অন্ধ্র দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন ॥৭॥ 

(৫): 'দেক্ষিণাং সো ভ্যকালয়ং__পি, দ্বিপা দসহম্রাখ্যা: প্রম্দাঃ কাঞ্চনগ্রভ। ;| সধ্বজাঃ 

সপতাকাশ্চ রথা হেমময়ান্তথ! ॥ পি ব৷ বঙ্গ বদ্ধ। (৬)-"ধুঘু'জোহশ্বগজারচাঃ ' 'পি বঙ্গ বদ্ধ । 

(৭-"-স্বণমালাম্থাত্সনাম্." বঙ্গ বর্ধ নি। 



৪২৮ মহাভারতে 

হেমশূক্গ্যো রৌপ্যখুরাঃ সবৎসাঃ কাংস্যাদোহনাঁঃ | 
দালীদাসখরোষ্ট্রীংশ্চ প্রাদীদাজাবিকং বহু ॥৮॥ 
রত্বানাং বিবিধানাঞ্চ বিবিধাংশ্চান্নপর্বতান্। 

তৎসর্ববং বিততে যজ্জে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ ॥৯॥ (যুখ্মকম্) 

তত্রাস্ত গাথা গায়ন্তি ষে পুরাঁণবিদে! জনাঃ। 

অঙ্গম্ত ঘজমানস্ত ব্বধন্মীধিগতাঁঃ শুভাঁঃ। 
গুণোভরাস্তে ক্রতবস্তম্তাসন্ সার্বকামিকাঃ ॥১০॥ 

স চেন্মমার স্যঞ্জয়! চতুর্ভদ্রেতরস্ত্য়া। 

পুত্র পুণ্যতরস্তৃভ্যং মা পুত্রমন্ুতপ্যথাঃ | 

অযজ্বানমদীক্ষিণ্যমতি শ্বৈত্যেত্যুদীহরৎ ॥১১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়ীং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণ্যভি- 
মন্যুবধে যোৌড়শরাজিকে উনপঞর্চাশভমো হধ্যায়ুঃ ॥০| * 

ভারতকৌমুদী 
হেমেতি। কাংস্তং কাংম্যময়ং দোহনং ছুদ্ধক্ষরণপাত্রং যাসাং তাস্তাদুশ্তে। ধেনবস্। 

ইত্যর্থঃ। খর। গর্দভাঃ। অজাশ্ছাগাশচ অবয়ে! মেষাশ্চ তেষাং বুন্দমিতি আজাবিকম্। 

বিবিধানাং বত্বানাং পর্বতানিত্যনুষঙ্গং | বিততে বিস্তৃতে । অভ্যকালযৎ ব্যতরঙ |৮--৯। 

তত্রেতি। গাথা: কীহিশ্নোকান্। অশ্তস্ অর্গদেশস্তাপ্যধিপতেঃ পৌরবস্তা, ন্বাচ্দেণ 

স্বধশ্ানসারেণ অরিগতাঃ গ্রাপ্ধ। অনুষ্ঠিত ইতি যাবৎ । গুণৈরুনতর। উতকুষ্টাঃ | ফট্পাদদ- 

ইয়ং শ্লোক: ॥১০| 

সইতি। পূর্ববং বিবৃতমিদম্ ॥১১| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধ। স্তবাগীএ ভট্টাচাধাবিরচিতীয়াং মহাভাবন্ 

 গীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাগ্যা্াং দ্রোণপর্রণ্য ভিমস্ট্যবধে উপর মোহধ্যায় | ॥০| 

স্বশষ্গী, রৌপ্যখুরা, সবৎসা ও কাংস্তনিন্মিত-দোহনপাত্র- -যুক্তা বহু ধেনু 

এবং বহুতর দাসী, দাস, গর্ত, উষ্ট, ছ।গ ও মেষ, আর নানাবিধ রত্বের পর্ববত 

অন্নের পর্বত বিতরণ করিয়াছিলেন; আবার সে সমস্তই তিনি বিস্তৃত যজ্ঞে ও 

দক্ষিণারূপে দিয়াছিলেন ॥৮--৯॥ 

তখন ধীাহার! পুরাণজ্ঞ লোক ছিলেন, তাহারা সেই রাজার সম্বন্ধে এই 

কীত্িশ্নোক গান করিয়। বেড়াইতেন--.“অঙ্গদেশীধিপতি যজ্ঞ প্রবৃত্ত জনমেজয়- 

রাজার স্বধন্মান্ুসারে অনুষ্ঠিত, মঙ্গলময় ও সর্ব্বকামনাপুরক সেই যজ্ঞ সকল 

গুণের বলে ক্রমিক উৎকৃষ্ট হইয়াছিল' ॥১০। 

তত পঞ্চপঞকাশতমোহধ্যায়? বঙ্গ বর্ধ, ".সপ্তপঞ্াশত্রমোহধ্যায় বা রা নি।, 



পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়; | 

(82) - 7 

নারদ উবাঁচ। 

শিবিমৌশীনরঞ্চাপি স্ৃতং সয়! শুশ্রুম। 
য ইমাং পৃথিবীং সর্ববাং চম্মব সমবেন্টয়ৎ ॥১| 
সাদ্রিদ্বীপার্ণববনাং রথঘোঁষেণ নাদযন্। 

স শিবির মন্িচ্ছন্মখ্যঃ সর্বসপত্বজিৎ ॥২| (ঘুগাকম্) 
তেন যজ্ৈর্বহুবিধৈরিষ্টং পর্য্যাপ্তদক্ষিণৈঃ | 
অবিহিংস্ জনানন্যানবাঁপ বস্থ পু্লম্ ॥৩॥ 

ভারতাকৌমুদী 
শিবিমিতি। উশীনরমূ উশীনরপুত্রম। অদ্রিভিঃ পর্তৈদ্বীপৈরণ বৈধনৈশ্চ মহেতি ভাম্। 

ষ্ট* যাগং কর্তম্, মুখে বীরেষু প্রধানঃ, সর্ব্ান্ সপত্বান্ শব্ধন্ জয়তীতি সঃ ॥১--২| 

তেনেতি। ইঞ্টং যাগঃ কৃতঃ। অবাপ সবৈর্য়েনৈব দত্তত্বাৎ, বন্ছ ধনম্, পুঙ্ধলং 

প্রচুরম্ ॥৩। 

শ্বিত্যনন্দন মহারাজ হ্ষপ্তয়! আপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপ1ঠ, দান ও 

তপস্থায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবন্ সেই পুরুর পুত্র জনমেজয়- 

রাজাও যদি মরিয়া গিয়। থাকেন, তবে অযজ্ঞকারী ও অদঙ্গিণাদাতা পুত্রকে 

লক্ষ্য করিয়া! আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না”। যুধিষ্ঠির! নারদ এই 

কথা স্বপ্ধায়রাজার নিকট বলিয়াছিলেন? ॥১১॥ 
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ন।রদ বলিলেন-_মহারাজ স্থগ্রয় ! উশীনরনন্দন শিবিও মরিয়। গিয়াছেন 

শুনিয়াছি। যিনি রথের শব্দে নিনাদিত করিয়া পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র ও বনের 

সহিত এই সমগ্র পৃথিবীটাকে চর্দের ন্যায় বেষ্টন করিয়াছিলেন, বীরপ্রধান ও 

স্মস্তশক্রবিজয়ী সেই শিবিরাজ। যজ্ঞ করিবার ইচ্ছ। করেন ॥১২॥ 

পরে তিনি অন্যলোকের হিংসা ন! করিয়াই প্রট়ুর ধন লাভ করেন এবং 

তাহাদ্ার৷ প্রচুরদক্ষিণাযুক্ত বহুবিধ যজ্ঞ করেন ॥৩ 

(২)... শিবিতৈ রিপুন্ নিতাং মুখ্যান্ নিষ্বন্ সপতুজিং_পি ব'' স শিবিদপ্রিপুন"। বি 



৪৩০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সর্ববমূদ্ধীভিষিক্তানাঁং সম্মতঃ মোইভবদ্যুধি | 
অযজঙ্চাশ্বমেধৈর্যো বিজিত্য পৃথিবীমিমাম্। 
নিরর9গ লৈর্বহুফলৈনিফকো টিসহস্দঃ ॥8| 
হস্ত্শ্বপ শুভির্ধান্যৈন্ক গৈর্গোহজাবিভিস্তথা। 
বিবিধাং পৃথিবীং পুণ্যাং শিবিব্রণক্ষণনাৎ করোৎ ॥৫। 
যাঁবত্যে। বর্ধতো ধারা যাবত্যে। দিবি তারকাঃ। 

যাবত্যঃ সিকতা গাঙ্গ্যো যাবন্মেরোর্মহোপলাঃ ॥৬| 
উদন্বতি চ যাবন্তি রত্বানি প্রাণিনোহপি চ। 

তাবতীরদরদদ্গ। বৈ শিবিরৌশীনরোহ্ধবরে ॥৭॥ (যুগ্মকম্) 
নান্গগাদধ্বরং তন্য কশ্চিদ্যঃ প্রজাপতেঃ। 

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং ব! নাধ্যগচ্ছন্ নরেশ্বরাঃ ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
সর্তেতি। সর্বেযামেব মুদ্ধীভিষিক্তানাং ক্ষত্রিয়াণাম, সম্মতে। মহাবীরত্বেনাভিম্ত:। 

নিরর্গলৈরবাধৈঃ বহুফলৈস্চাশ্বমেধৈরিতি মন্ধন্ধঃ | নিষঃ স্বমুদ1| যট্পাদোইমং কোক? 181 

হস্তীতি। হস্ক্যাদিভিঃ সহেত্যর্থম। করোদিত্যড়াগমা ভাব আর্ষঃ |৫| 

যাবা ইতি। বধতে। মেঘস্ত | দিবি গগনে। সিকত। বালুকাঁ:, গাঙ্গো। গঙ্গ। 

সন্ব্ধিন্তঃ | মহোপল| বৃহতপাষাণাঃ। উদ্ন্বতি সমুদ্রে। প্রাণিনোহপি চ উদন্থতি 

যাবন্তুঃ ॥৬--৭| 

নেতি। অন্তঃ কশ্চিদপি রাজ। তশ্ত প্রজাপতেঃ শিবে রধ্বরং যজ্ঞং নান্বগাৎ অন্থকন্ত" 

নাশকং। তথ। অপরে নরেশ্বরাঃ, তগ্ত ভূত ভব্যং বর্তমানং ভবিঘ্ু” ব। নীতিকৌশলম, 

নাধ্যগচ্ছন্ নাবাবৃধ্যন্ত |৮| 

যিনি এই পৃথিকীটাকে জয় করিয়া অবাধে বহুফলজনক বহুতর অশ্বমেধযপ্ 
করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সহস্র কোটি স্বণসুদ্রা দান করিয়াছিলেন; সেই 
শিবিরাজা যুদ্ধে মহাবীর বলিয়! সমস্ত ক্ষত্রিয়ের অভিমত হইয়াছিলেন ॥$। 

শিবিরাজা! ব্রাহ্মণগণকে হস্তী, অশ, পশু, ধান্য, হরিণ, গো, ছাগ ও মেধের 

সহিত পবিত্র ও নানাবিধ ভূমি দান করিয়াছিলেন ॥৫॥ 
বর্ষণকারী মেঘের যতগুলি ধারা, আকাশে যতগুলি নক্ষত্র, গঙ্গানদীতে 

যতগুলি বালুকা সমেরুপর্বতে যতগুলি প্রস্তর এবং সমুদ্রে যতগুলি রড ও প্রাণী 
আছে, উশীনরনন্দন শিবি যজ্জে ততগুলি গে। দান করিয়াছিলেন ॥৬-_৭॥ 

(৮) অভ্রাদর্শভেদ এব পাঠভেদ ইতি প্রতীয়তে | 



পর্ববণি পঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। ৪৩১ 

তস্যাসন্ বিবিধা যজ্ঞাঃ সর্ববকামৈঃ সমস্থিতঃ | 
হেমযুপাঁসনগৃহ! হেমপ্রাকারতোরণাঃ ॥৯| 

শুচি স্বাদন্নপানঞ্ ব্রাহ্মগাঃ প্রযুতাঘুতা | 

নানাভক্ষ্যৈঃ প্রিয়কথাঃ পয়ৌদধিমহাহ্রদা? ॥১০। 

তন্তাসন্ যজ্ঞবাটেষু নগ্যঃ শুভ্রান্নপর্ববতাঃ। 

পিবত স্নীত খাঁদধ্বমিতি যত্রোচ্যতে জনৈ% ॥১১॥ 

যম্মৈ প্রাদাদ্বরং রুদ্েস্তষঃ পুণ্যেন কম্মণা। 
অক্ষয়ং দদতো বিভং শ্রদ্ধা কীতিভ্তথ। ক্রিয়। ॥১২।॥ 

যখোঁক্তমেব ভূতানীং প্রিয়ত্ং স্বরগমুর্তমম্। 

এতান্ লব্ধ বরানিষ্টান্ শিবিঃ কালে দিবং গতঃ ॥১৩| 

ভারতকৌমুদী 

তন্তেতি। সর্বেষামেব কামৈরভীষ্টেঃ। হেয়! যুপামনগৃহাণি যেষু তে। এবম্তার | 

শুটীতি । অন্নপানমাসীৎ | প্রিয়াঃ কথা যেষাং তে, পয়সা ছুগ্ধানাং দর্ধাঞ্ মহাহদা 

আসন্ ॥১০॥ 

তন্তেতি। যজ্ঞানাং বাটেষু প্রদেশেযু। পিবত জাত নদীযু, খাদধ্বমন্নম্ ॥১১। 

যন্ম। ইতি। দদতঃ শিবেঃ পুণোন কর্মপ। তুষ্ট বিস্তাদিচতু্টরূপং ববং প্রাদাং।১২। 

_ অন্য কোন রাজাই শিবিরাজার যজ্ঞের অনুকরণ করিতে পারেন নাই, 

কিংবা অপর রাজার! তাহার অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নীতিকৌশল বুঝিতে 

পারিতেন ন! ॥৮॥ 

তাহার নানাবিধ যজ্ঞই সকলের অভীষ্ট বস্তুতে পরিপূর্ণ থাকিত এবং সে 

যক্গুলির যুপ, আঁসন, গৃহ, প্রাচীর ও তোরণ স্বর্ণময় হইত ॥৯ 

সে যন্্রগুলিতে খাগ্চ ও পেয় বস্তু সকল পবিত্র ও সুস্বাদু হইত এবং 

স্খোনে ছুপ্ধ ও দধির মহাহ্দ থাকিত; তাহাতে অযুত ও নিযৃতসংখ্যক 

ব্রাহ্মণের! নানাবিধ খাছ পাইয়া গ্রীতিকর কথোপকথন করিতেন ॥১০। 

তাহার যজ্ঞপ্রদেশে অনেক নদী ও শুভ্রবর্ণ অন্নের পর্বত থাকিত। স্তরাং 

সেখানে লোকের! বলিত_-পান কর, সরান কর ও ভোজন কর ॥১১। 

দানশীল শিবিরাজার পুণ্যকার্য্যে সন্তষ্ট হইয়। মহাদেব তাহাকে অক্ষয় ধন, 

অদ্ধা, কীন্তি ও সংকার্য্যের বর দান করিয়াছিলেন ॥১১ 

এবং তিনি লোক প্রিয়তা ও যথোক্ত ব্বর্গলাভের বরও দিয়! ছিলেন। ক্রমে 

শিবিরাঁজা এই সকল অভীষ্ট বর লাভ করিয়া যথাসময়ে স্বর্গে গমন 

করিয়াছেন ॥১৩॥ 



6৩২ মহাভারতে দ্বোণ-- 

সচেন্মমার স্থপ্তীয়! চতুর্ডদ্রতরম্তয়া । 
পুত্রাঁৎ পুণ্যতরস্তভ্যং মা পুত্রমন্ৃতপ্যথাঃ | 

অহজ্বানমদাক্ষিণ্যমতি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥১৪॥ 

ইতি শ্রীমহাতারতে শতপাহস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণ- 

পর্ববণ্যভিমনুযুবধে যোড়শরাজিকে পঞ্চীশতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

একপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। 
০. গ ০৮0 ০ ওহ 
ও ০ 

নারদ উবাচ। 

রামং দাশরখিঞেৰ সৃতং স্থপ্ীয়। শুশ্রুম। 

যং প্রজ! অন্বমোদন্ত পিতা পুত্রমিবৌরসমূ্ ॥১। 

ভারতকৌমুদী 
যথেতি। ভূতানাং প্রিমনন্রম্ উত্তম স্বর্গঞ্ণ বরং প্রাদাদিত্যনুবৃত্তিং ॥১৩| 
সইতি। পূর্বব্যাখ্যানমন্ুসন্ধেয়ম্ ॥১৪। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্-শ্রুহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি অভিমন্থ্যবধে পঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০ 

৩০০ 

রামমিতি। অত্র প্রতিপালক হাংশে অজুমোদনসাদৃশ্ম। পিত। বৃদ্ধ; ॥১॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

শিবিমিতি | পধ্যবেষ্টমত স্বাধীনমকরোতৎ ॥১--৭॥ ত্রৈকালিকেষু রাজস্থ তদন্যং রাজান, 

তশ্ত শিবেঃ ধুরং কাধ্যভারস্ত যন্তারং বোঢ়ারং প্রজাপতি; অষ্টা স্বস্থষ্টৌ নাধাগচ্ছৎ ॥৮-_-১২। 

দদতে। রাচ্ছে। বিত্তাদিকমস্ত্বিতি রুদ্র বরং দ্দাবিতি সম্বন্ধ: ॥১৩--১৪॥ 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলক্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ 1৫০1 

শ্রিত্যনন্দন মহারাজ স্প্য়! আপন! অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 

তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা! পুণ্যবান্ সেই শিবিরাজাও যদি 

মরিয়! গিয়৷ থাকেন, তবে অযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাতা৷ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া 

আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না”। যুধিষ্ঠির! নারদ এই কথ স্থঞ্জয়রাজার 

নিকট বলিয়াছিলেন? ॥১৪॥ 

৯. 5 নযট্পধাশততমোহধযায়? বঙ্গ বর, “-অষটপঞ্াশত্বমোহধ্যায়? বারানি। ». 



পর্ববণি একপধ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ | ৪৩৩ 

অসংখ্যেয়। গুণা যন্সিম্নীসন্নমিততেজসি | 

যশ্চতুর্দিশ বর্ধাণি নিদেশীৎ পিতুরচ্যুতঃ। 
বনে বনিতয়। সাদ্ধমবসল্লক্ষণাগ্রজঃ ॥২॥ 

জঘাঁন চ জনস্থানে রাক্ষসান্ মনুজর্ধভঃ | 

তপন্থিনাং রক্ষণার্থং সহস্াণি চতুর্দশ ॥৩ 

তীত্রেব বতস্তস্ত রাঁবণো। নাম রাক্ষস? | 

জহাঁর ভার্য্যাং বৈদেহীং সংমোইছোনং সহানুজম্ ॥৪॥ 
তমাগম্কারিণং রামঃ পৌলস্ত্যমজিতং পরৈঃ । 
জঘান সমরে ক্রুদ্ধ; পুরেব ত্র্যন্থকো ইন্ধকম্ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
অসংখোয়। ইতি । অচাতঃ স্বধন্মাদন্রষ্ঃ। লক্ষ্ণাগ্রজ ইতানেন তংসাহিত্তা' স্থচিতম্। 

যটপাদেইয়ং শ্লোকঃ ॥২। 

জঘানেতি। জনস্থানে তদাখো দণ্ডকারব্ প্রদেশবিনেষে ॥৩| 

তত্রেতি। সংমোহা মৃগরূপ ধারিন] মারীচেনেত্যাশয়ং ॥৪। 

তশিতি। আগস্কারিবং ভাষাহরণাদপরাধকর্তারম্, পৌপস্থাং পুলস্তাবংখজাতম্ ॥৫॥ 
৮০ ছি 

নারদ বলিলেন__“মহারাজ স্থঞ্জয়! আমর! শুনিয়াছি_দশরথনন্দন রাম- 

চন্্রও মরিয়! গিয়াছেন। বৃদ্ধ পিত। যেমন নির্ভরযোগ্য বলিয়া গরসপুত্রকে 

অনুমোদন করেন, সেইরূপ গ্রজারাঁও ধাহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া অনুমোদন 

করিত ॥১॥ 

যে অমিততেজার অসংখ্য গুণ ছিল এবং যে স্বধর্মননিষ্ঠ পুরুষ পিতার 

আদেশক্রমে ভা্য| ও ভ্রাতার সহিত চতুর্দশ বৎসর বনে বাঁস করিয়াছিলেন ॥২। 

আর যে পুরুষশ্রেষ্ঠ তপস্বিগণকে রক্ষা! করিবার জন্য জনম্থানে (জনস্থান- 

নামক দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষে) চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন ॥৩। 

রামচন্দ্র সেই জনস্থানে যখন বাস করেন, সেই সময়েই রাবণনামে এক 

রাক্ষস লক্ষণের সহিত রামচন্দ্রকে মোহিত করিয়! রামচন্দ্রের ভার সীতা- 

দেবীকে হরণ করিয়াছিল ॥8॥ 

পরে-_পুর্র্বকালে মহাদেব যেমন অন্ধকাস্থুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 

রামচন্দ্র কুদ্ধ হইয়া অন্তের অপরাজিত পুলস্ত্যবংশোংপন্ন অপরাধকারী সেই 

রাবণকে যুদ্ধে বধ করেন ॥৫॥ 

৫৫ 



৪৩৪ মহাভারতে দ্রোণ_ 

স্বরাম্রৈরবধ্যং তং দেবব্রাক্মনকণ্ট কম্ । 
জঘান স মহাবাহুঃ পৌলন্ত্যং সগণং রণে ॥৬॥ 
স প্রজানুগ্রহং কৃত্বা ভ্রিদশৈরভিপুজিতঃ | 

ব্যাপ্য কৃৎসং জগৎ কীত্ত্য। স্থরযিগণমৎকৃতঃ ॥৭। 

সংপ্রাপ্য বিধিবদ্রাজ্যং সর্বভূতানুকম্পকঃ। 

আজহার মহাবজ্ঞং প্রজ! ধর্মেণ পাঁলয়ন্ ॥৮॥ (যুগকম্) 

নিরর%গলং রাজসুয়মশ্বমেধশতং ভুবি | 
আজহার স্তররেশস্ত হৃবিষ। মুদমাবহন্ ॥৯॥ 

অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্রেরীজে বহুগুগৈনূ্প ! 
ক্ষুতপিপাসেহজয়দ্রীমঃ সর্ধবরোগাংশ্চ দেহিনাম্ ॥১০॥ 
সততং গুণসম্পন্নো দীপ্যমাঁনঃ স্বতেজসা | 

অতি সর্ববাণি ভূতানি রামো দাঁশরথির্বভো ॥১১। 

ভারতকৌমুদী 
স্থরেতি। অব্ধাং ত্রঙ্গণে। ব্রপ্রভাবাং। সগশং সহারদ্নপভহিতমূ্ ॥৬। 

সইতি। ত্রিরশৈর্দেবৈ:। আনহার অন্ষ্ঠিতবান্ 1৭--৮| 

অথ কোঠসৌ মৃাবজ্ঞ ইত্যাহ নিরিতি । নিরগলং নিবাধূম্ ॥৯| 
অন্যৈরিতি। ঈজে যন্গনং চকার। দেহিনাং সম্ভাবামানান্ সবরোগান্ ॥১০। 
সততমিতি ৷ সর্ন।ণি ভূতানি, অতি অতিক্রম্য ॥১১| 

দেব ও দানবগণের অবধ্য এবং দেবতা ও ব্রাক্ষণগণের কন্টকম্বরূপ সেই 

রাবণকে অনুচরবর্গের সহিতই মহাঁবাহু রাম যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন ॥৬। 

দেবগণকর্তৃক পরিপুজিত, দেবধিগণকর্তৃক সন্মনিত এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি 

দয়াকারী সেই রামচন্দ্র প্রজাদের প্রতি অনুগ্রহ, কীত্তিদ্বার। সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত 

ও রাজ্য লাভ করিয়। ধশ্মানুসারে প্রজাপালন করিতে থাকিয়া যথাবিধানে 

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ॥৭--৮। 

তিনি যজ্জীয় হবিদ্বারা দেবরাজের আনন্দ উৎপাদন করত? মর্ত্যমগ্ুলে 

অবাধে এক রাজন্ুযয্জ্ঞ ও অনেক অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৯। 

রাজা! রামচন্দ্র বহুগুণসম্পন্ন অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞও করিয়াছিলেন এবং 

তিনি ক্ষুধা, পিপাস! ও প্রাণিগণের সর্ববিধ রোগও জয় করিয়াছিলেন ॥১০। 

(৯ নিররগলং সজারুথ্যম্..'বর্ধ। (১০)-"বহুপ্তৈনৃপঃ."নি। 

জপ পাশপাশি পীং 



পর্ববণি একপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। ৪৩৫ 
খধীণাং দেবতানাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ববশঃ। 
পৃথিব্যাং সহবাসোহভূদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥১২। 
নাহীয়ত তদ। প্রাণঃ প্রাণিনাং ন তদা ব্যথ]। 
প্রাণাপানো সমাবাস্তাং রাঁমে রাজ্যং প্রশাঁসতি ॥১৩ 
পর্যদীপ্যন্ত তেজাংসি তদাহনর্থাশ্চ নাভবন্। 
দীর্ঘায়ুষঃ গ্রজাঃ সর্ববা যুব! ন জিয়তে তদা ॥১৪। 
বে দৈশ্চতুভিঃ সংশ্রীতাঃ গ্রাঞ্ বস্তি দিকৌকসঃ। 
হব্যং কব্যঞ্চ বিবিধং নিষ্পূ্ভ হুতমেব চ ॥১৫॥ 

ধযীণামিতি। সহবাসোহভৎ পুণ্যাতিরেকাৎ। প্রশাসতি প্রকর্ষেণ শাসনৎ কুবতি ॥১২। 
নেতি। প্রাণে! বলম্। সমৌ সমানক্রিধৌ। অতএব নাভবদ্রোগঃ ॥১৩| 
পরীতি। তেজাংপি হোমাগ্যাদীনি। অনর্থা দিব্যনাভএভূমিজাস্দিবিধ! উৎপাতাঃ। 

তত্র দিব্যা ভূতাবেশাদয়ত নাভস| বজ্জপাতাদয়ঃ, ভূমিজাশ্চ ভূকম্পাদয়ঃ। যুবেতি শিশুরূপি ॥১৪। 
বেদৈরিতি। চতুভিবেদৈঃ চতুবেদোক্তযাগশ্রাদ্বাদিকশ্মভিঃ। দিবৌকস: স্বর্গবাসিনে। 

দেবাঃ পিতরশ্চ। হবাং হবিরাদি, কব্যং শ্রাদধান্নাদি। নিশ্চিত পূর্ভং নিষ্পং বাপীকুপাদি, 
€তম্ অগ্রিহোত্রাদি ইঞ্টাখ্যঞ্চানীহ। তখা চ মলমাসতবে জাতুকণবচনম্--“অগ্রিহোত্রং তপঃ 
সত্যং বেদানাঞ্চান্টপালমম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিতাভিবীষফতে ॥ বাপীকপতড়াগাদি 
দেবতাধতনানি চ। অন্পপ্রদানমারামাঃ পূর্তমিত্যভিদীয়তে ॥৮ ॥১৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
রামমিতি। গ্রজানাং পুত্রব প্রিয়োহতূদিতার্থ; ॥১--১১॥ পৃথিব্যাং মানযাণাং প্রত্যক্ষা: 

গ্বোদরে। বিচরন্তি পুণ্যা তিশয়াৎ ॥১২| প্রাণে! বপম্, গ্রাণাদয়শ্চ তদন্যথ| প্রাণাগ্ঘন্যথাভাবেন 

সবগুণসম্পন্ন দশরথনন্দন রাম আপন তেজে সর্বদা দীপ্তি পাইতে থাকিয়। 
সমস্ত প্রাণীকে অতিক্রম করিয়! প্রকাশ পাইতেন ॥১১। 

রাম রাজ্যশীসন করিতে থাকিলে, সমস্ত খধি, দেবত| ও মানুষের পৃথিবীতে 
একত্র বাস হইতেছিল ॥১১॥ 

রাম রাজ্য শাসন করিতে লাগিলে, তখন কাহারও বলক্ষয় হয় নাই, 
প্রাণিগণের কোন ছুঃখ ছিল না এবং প্রাণ ও অপানবায়ু সমানভাবে চলিত ॥১৩॥ 

তৎকালে হোমাগ্নিপ্রভৃতি সর্বতোভাবে প্রজ্বলিত হইত, কোন প্রকার 
উৎপাত ছিল না, সকল লোকই দীর্ঘায়ু হইত এবং শিশু বা যুবক মরিত না ॥১৪৫ 

(১৩) নাহীয়ন্ত তদা প্রাণাঃ প্রাণিনাং ন তদন্যথ| | প্রাণাপানাঃ সমানাশ্চ -পি 
বা,-প্রাণিনাং ন তান্তথা। প্রাণোইপানঃ সমানশ্চ-* বঙ্গ বদ্ধ। 



৪৩৬ মহাভীরতে দ্রোণ-- 

অদংশমশক। দেশ নষ্টব্যালসরীস্থপাঃ। 
নাপ্ন, প্রাণতৃতাং স্বত্যুর্নাকালে ভ্বলনোইদহৎ ॥১৬| 
অধন্মরুচয়ো মূর্খ! নু্ধা বাঁ নাভবংস্তদা। 

শিষ্টেষযজ্ঞকন্মীণঃ সর্বববর্ণীস্তদাহভবন্ ॥১৭॥ 
স্বধাঁং পুজাঞ্চ রক্ষোৌভির্জনস্থানে প্রণাশিতাম্ | 

প্রাদামিহত্য রক্ষাংসি পিতৃদেবেভ্য ঈশ্বরঃ ॥১৮॥ 

সহজ্রপুত্রাঃ পুরুষ দশবধশতায়ুষঃ | 

ন চ জ্যেষ্ঠাঃ কনি ষ্ঠেভ্যন্তদ। শ্রাদ্ধান্যকারয়ন্ ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
অদংশেতি । দংশো দখনকারী কীটবিশেষঃ। নষ্ট ব্যালা ব্যাপ্রাদয়ে। হিংঘ। জন্যব; 

সরীহ্ছপাঃ সর্পাশ্চ যেযু তে। অপ্ম, জলে । অস্থ চোপলক্ষণন্থাদগ্ন/া দিঘপি ৷ জলনশ্চিতাগিঃ ॥১%। 
অপন্মেতি। শিষ্টানি শাস্ত্োক্তানি ইঠ্টানি পূজাদীনি যজ্ঞরূপাণি চ কম্মাণি যেযাং তে ॥১৭। 

স্ববামিতি । ঈশুরো রাম, রক্ষাংসি রাক্ষমান্ নিহতা, জনস্থানে তদাখ্যে দণ্ডকাবণ্- 

স্তাংখবিশেষে, রক্ষোভিঃ প্রণাশিভাম্, স্বধাং শ্রাধামং পুজাঞ্চ, পিতৃদেবেভ্যো যথা ঞকদত 

প্রাদাৎ। “ন্থধা বৈ পিতৃণা মন্ত্র ইতি শ্রুতি 0১৮ 

সহন্মেতি। সহস্্ং পুত্রা যেষাং তে। অত্র সহন্পদং বহুপরম্। দশ বর্ষশতানি মহ, 

বসরা আযুংমি যেমাং ভে। নাকারয়ন্ নাকুর্বন্, জ্যেষ্টপতে কনিষ্ঠটানামমরণাপিতি 

ভাব? 0১৯॥ 

_.. দেবত] ও পিতৃলোকের! চতুবেদোক্ত কাধষ্যে অন্তষ্ঠ হইয়া নানাবিধ ভব। 

(হোমীয়দ্রব্যপ্রভৃতি) এবং কব্য (শ্রাদ্বীয়দ্রব্যদি) লাভ করিতেন; আর সর্বত্র 

বাগী-কুপখননাদি পুর্তকার্ধ্য এবং অগ্রিহোত্রপ্রভৃতি ইষ্টকার্ধয অন্ুঠিত 

হইত ॥১৫। 

রামের রাজো দংশ (ডাশ), মশক, হিংশ্রজন্ত ও সর্প ছিল না, প্রাণীরা জলে 

ব। আগুনে পড়িয়৷ মরিত ন| এবং কোন লোকই অক।লে চিতার আগুনে দগ্ধ 

হইত না ॥১৬॥ 
তখন পাঁপরুচি, মূর্খ বা লুন্ধ লোক ছিল না এবং তৎক।লে সমস্ত বর্ণ 

শাস্ত্রোক্ত পুজ! ও যজ্ঞাদি কাধ্য করিত ॥১৭। 
পূর্বে রাক্ষসেরা জনস্থানে শ্রাদ্ধ ও পূজার লোপ করিয়াছিল কিন্তু রামচন্র 

সেই রাক্ষলগণকে বধ করিয়া পিতৃ-দেবতার উদ্দেশে আবার তাহ! প্রবন্থিত 
করিয়াছিলেন ॥১৮॥ 

. (৬)-নাগ প্রাণভূত:, বর, নাকালেধনলোহদহ্ং--পি। (১৯) স্বধামুঙ্জাঞ.৮ বর্ধ। 



পর্ববণি একপঞ্চীশতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৪৩৭ 
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো মতমাতঙ্গবিক্রম | 
আজানুবাহুঃ স্থৃভূজঃ সিংহন্বন্ধো মহাঁবল? ॥২০। 
দশবর্ষসহআণি দশবর্ষশতাঁনি চ। 
সর্ববভূতমনঃকান্তো রামো রাজ্যমকা রয় ॥২১॥ (যুখ্মকস্) 
রামো৷ রামো রাম ইতি প্রজানামভব কথা । 
রামাঁদ্রীমং জগদভুদ্রীমে রাঁজ্যং প্রশামতি ॥২২। 
চতুবিধাঃ প্রজা রামঃ স্বর্গ নীত্ব। দিবং গতঃ। 
আত্মনঃ সংপ্রতিষ্ঠাপ্য রাজবংশমিহাফধ! ॥২৩| 

ভারতকৌমুদী 
শাম ইতি। আজাগ্লগ্গিতবাহকেইপি ন রুশবাহুঃ কুৎসিতবাহু্ব, অপি তু স্থভুঙ: 

খথাসম্তবগোণত্বা সুন্দরবাহুরেবেতি ভাবঃ | সর্বভূতমনসাং কান্তঃ প্রিথঃ। অকারয়দিতি 
ঘথে ইন অকরোদিত্যর্থ)। অত্র রামায়ণবিশেষবিরোধে। যুগভেদীবাহীকারে 
যাধেয়ঃ |২০-২১॥ 

রাম ইতি। কথ| আলোচনা । রামং সর্বা শান্থিমযত্তাৎ জুনরম্ ॥২২| 
চতুরিতি। চতুধিধাশতুবর্ণতম। চতুপ্রকার!ঃ। অষ্টধেতি। রানভরতলক্মণণক্রঘ্/নাং 

প্রতিক দ্িদ্িপুত্রক তয়] অষ্টপ্রকারমিত্যর্থঃ ॥২৩| 

ভারতভাবদীপঃ 
"হয়ত, অতিশ্বাসাঃ নিশ্বাসাদয়ো রোগনাশবন্লিতার্থ: ॥১৩--১৪॥ নিষ্পর্তং তডাগাছি, তম্ 
ইধম্1১৫--২১। রাম্ অভিরামমূ ॥২২--২৪। 

ইতি দ্রোণপর্কবণি নৈলকষ্ঠায়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশভমোহধা|ধ: 1৫১] 

রামচক্দ্রের রাজত্বকালে মানুষের বহু পুত্র জন্মিত, সকলেরই সহস্স বৎসর 
আমু ছিল এবং জ্যেষ্ঠের৷ কনিষ্ঠদের শ্রাদ্ধ করিত ন| ॥১৯। 

শ্যামবর্ণ, চিরযুবক, আরক্তনয়ন, মন্তহস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী, আজানুলম্থিত- 
মৃণ্দরবাহু, সিংহের তুলা উন্নতস্কন্ধ, অত্যন্তবলবান্ও সমস্ত লোকের মনের 

প্রিয় রামচন্দ্র দশ সহত্র বৎসর এবং দশ শত বংসর (এগার ভাঁজ।র বৎসর) 

রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥২০__-২১॥ 

রামের রাজ্যশাসনকালে প্রজাদের মধ্যে রাম রাম রান? এইরূপ আলো!- 
চনাই কেবল হইত এবং এক রামের গুণে জগংটাই রাম (পরমক্ুন্দর) 

হইয়াছিল ॥২২। 

কালক্রমে রামচন্দ্র নিজের রাজবংশকে আটভাগে (নিজের! চারি ভাই 

(২৩) আত্মানং সংপ্রতিষ্ঠাপ্য-..ব| বর্গ বর্ধ,...আন্মেচ্ছঘ। প্রতিষ্ঠাপ্য নি। 



৪৩৮ মহাভারতে দ্রোণ__ 

স চেন্মমার স্থগীয়! চতুর্ভদ্রেতরম্তয়া। 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং ম৷ পুত্রমনুতপ্যথাঁঃ। 
অযজ্বানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥২৪॥ 

ইতি জ্রীমহা ভারতে শ তদাহস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্ববণ্যভি- 

মনুযুবধে যোড়শর জিকে একপর্চাশতমো হুধ্যায়ুঃ ॥০॥ * 
স্পপ স্পসপসচ সপ” টি ্ী ০ পপ পথ 

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যাঁয়। 
সপ” শপে পাপ 0 ৫৮০ 

নারদ উবাচ। 

ভগীরথঞ্চ রাজা নং তং স্বগীয়! শুশ্রুম। 

ঘেন ভাগীরথী গঙ্গা চয়নৈ? কাঞ্চনৈশ্চিতা ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। পূর্বরুতং ব্যাখ্যানৎ ভরষ্টব্যম্ ॥২৪। 

ইতি মহামহোপা ধ্যার-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধা ্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টীকাযাং ভীরতকৌমুদীসমাখ্যাযাং ত্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধে একপঞ্চাণন্মো হধ্যারঃ ॥৭। 
শি তি) 

ভগীতি। কাঞ্চনৈঃ ্বর্ণমফ়ৈই, টীয়ন্তে বধ্যস্তে যজ্জীাঃ পশব এখিতি চয়নানি যৃপা্ৈ 

চিত। ব্যাপ্ত| | এতেনানেকযজ্ঞকারিজমস্ত সুচিতম্ ॥১। 

ছিলেন, তাহাদের আবার প্রত্যেকেরই ছুই ছুই পুত্র হইয়াছিল বলিয়া) 

প্রতিষ্ঠাপিত করিয়৷ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র এই চতুধিধ প্রজাকে যথাসময়ে 
স্বর্গে পাঠাইয়। দিয়া নিজেও স্বর্গে চলিয়। গিয়াছিলেন ॥২৩॥ 

শ্রিত্যনন্দন মহারাজ স্থপ্রয়! আপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 
তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই রাজা রামচন্দ্রও যর্দি 

মরিয়। গিয়া থাকেন, তবে অযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাতা৷ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া 

আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না।* যুধিষ্ঠির! নারদ এই কথা স্থ্জয়- 

রাজার নিকট বলিয়াছিলেন” ॥২৪। 
€ ৩ 

৩০০ 

নারদ বলিলেন-- মহারাজ ্থগয়! রাজা ভগীরথও মরিয়। গিয়াছেন 
পপি শশা সা 

্* €.."সৃপ্তুপ কাভার বঙ্গ বদ্ধ) « টিতে হরি 7 বারা নি ৮ 



পর্ববণি দ্বিপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | ৪৩৯ 

ঘঃ সহত্রং সহআ্রাণাং কন্য! হেমবিভূষিতাঁঠ | 
রাজ্ঞশ্চ রাজপুত্রাংশ্চ ব্রাঙ্মণেভ্যো হামন্যত ॥২॥ 

সর্বা রথগতাঃ কন্যা রথাঁঃ সর্ব চতুযুজঃ | 
রথে রথে শতং নাগাঃ সর্বেবে বৈ হেমমালিনঃ ॥৩| 
সহস্মশ্বাশ্চৈকৈকং গজা নাং পৃষ্ঠতোহমবযুঃ | 
অশ্বে অশ্থে শতং গাবো গবাং পশ্চাদজাবিকম্ 81 
তেনাক্রান্তা জলৌঘেন দক্ষিণা ভূয়শীর্দদৎ | 
উপহ্বরেইতিব্যথিতা তন্তান্কে নিষসাঁদ হ ॥৫| 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। যে ভগীরথঃ, রাজশ্চ রাজপুত্রাংস্চ বিজিত্য তেভাশ্চানীয়েতি শেষঃ, সহমাণাং 

সহন্নং দখলক্ষসংখ্যা হেমবিভূষিতাঃ কন্ঠাঃ ব্রা্মণেভো। দেরত্নামন্যত ॥২| 

সর্ব ইতি। তুর; অশ্বান্ স্বেষু যুগ্স্তীতি চতুযু্জঃ। নাগা তস্তিনঃ ॥৩। 
সহম্মমিতি। সহম্রমশ্বাশ্চ পৃ্তঃ, গজানামেকৈকং গজম্, অন্বযুঃ অন্গচ্ছন। আশ্বে অঙ্খে 

ইতি পদয়ো: সন্ধের্বৈকল্লিক্বান্ন সন্ধিঃ | শত গাব, অন্বযুরিত্যনতবুত্তিঃ ৷ গবাঁং প্রত্যেক 

পশ্চাচ্চ, অজাশ্ছাগাশ্চ অবয়ো মেষাণ্চ তেষামিদ' বৃন্দমিতি অজাবিকমন্থ়াং। অত্রাণ প্রত্যয়ে 

উত্তরপদে বৃদ্ধি; ॥৪1 

ভারতভাবদীপঃ 

ভগীরথমিতি ৷ চয়নৈঃ কাঞ্চনৈত চিতান্বেনে্টকমযৈ! ত্র বর্থং স্থপ্ডিলৈঃ বোমচয়নৈরিইউকা- 
মোপানৈর্বা কৃলদ্বয়ে উদ্গমাত সঙ্গমপধ্যন্তশিচিতেতি বার্থ: |১। রাজ্ঞশ্চ বাঁজপুব্রাম্চ।তিরমোতি 

শেষঃ। ্রাঙ্গণেভ্যোইমন্যত দন্তবান্ ॥২_-৪॥ যেন হেতুন| উপহ্বরে সমীপে ভুরসীদদখ 
বাজ আস্তে, তেন হেতুন। গঙ্গোঘেন জলৌঘভারেণ আক্রান্তা বেষ্টয়তীব নীবপ্রদেশেনাতি- 

শুণিয়াছি। যিনি স্বর্ণময় যজ্ঞীয় যৃপদ্ধার! ভাগীরথী গঙ্গাকে ব্যাপ্ত করিয়া- 
ছিলেন ॥১। 

যিনি রাজগণ ও রাজপুত্রগণকে জয় করিয়া আনিয়া দশলক্ষ স্বর্ণালঙ্কৃত 

কন্যাকে ব্রাহ্মণগণহস্তে যজ্ৰীয় দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন ॥২। 

এক একটী কন্তা এক একখানি রথে ছিল, এক একখানি রথে চারিটা 

করিয়া ঘোড়া ছিল এবং এক এক রথের পিছনে ন্বর্মালাশোভিত একশত 

করিয়। হাতী ছিল ॥৩॥ 

এক একট হাতীর পিছনে সহস্র করিয়া অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পিছনে 

একশ করিয়া গরু এবং প্রত্যেক গরুর পিছনে বহুতর ছাগ ও মেষ ছিল ॥8| 
(৪)...গবাং পঞ্চ হজাবিকম্_পি বন্ধ বর্ধ। (৫) তেনাক্রান্তা জনৌখেন...নি। 



৪88০ মহাভারতে দ্রোণ__ 

তথা ভাগীরথী গঙ্গা উর্বশী চাঁভবও পুর! । 
দুহিতৃত্বং গতা৷ রাজ্জঃ পুত্রত্বমগমত্দা ॥৬1 
তাং তু গাথাং জণ্ডঃ গ্রীতা গন্ধর্ব্বাঃ সূরধ্যবঙ্চনঃ | 
পিতৃদেবমনুয্যাণাং শৃণুতাং বন্তবাদিনঃ ॥৭॥ 
ভগীরথং যজমানমৈক্্ীকং ভূরিদক্ষিণম্ । 
গঙ্গা সমুদ্রগা দেবী বত্রে পিতরমীশ্বরম্ ॥৮। 

ভারতকৌমুদী 
তেনেতি। ভূ্রমীরতি প্রচুর। দক্ষিণা, দদং যজ্ঞেযু বিতরক্নামীন্তগীরথ ইতি শেষঃ। তেন 

তৎকালপরিক্ষতেন দর্ষিণা সঙ্দ্ধিন। জলৌঘেন, আক্রান্তা, অতএবাতিব্যথিত। গঙ্গা, উপহবণে 
নিকটে নিকটবঠিন ইতার্থ: তশ্য ভগীরথন্তয) অঙ্কে ক্রোড়ে নিষসাঁদ উপবিবেশ, কন্যা বৃ 1৫॥ 

তথখেতি। তথ। তেনৈব হেতুনা, গঙ্গ। পুর) ভগীরথস্তাপত্যং স্ত্রীতি ভাগীরথী, উবশ্: » 
উর্শীনামকং তীর্ঘঞা ভব, কণ্ঠাবস্তগীরথক্যোর্বোরুপবেখনাদিতি ভাবঃ| উর্বোরুপবিশতীনি 

উর্বশী পৃষোদরাদিত্বাথ। শিপাতঃ। অতএব গঙ্গা, রাজ্ঞে। ভগীরথন্ ছুহিতত্বং গতা। তত 

এব চ ভাগীরণীতুাচাত ইতি ভাবঃ| তথ! তদ। গঞ্ধ। ভগীরথস্ পুত্রহঞ্চগমত পুন্নামনরক তম্বাণ 

করণা সর্বনরকতগ্বানকরণে পুনামন্রকতক্মাণকরণশ্য সর্বথ। সিদ্ধত্বাদিত্যাশম়ঃ ॥৬| 

তামিতি। গাঁথাং গ্তিগীতিম।  স্ধ্যবঙ্ঠসঃ সর্যযবদুজ্জলকান্তয়ঃ | বন্ধবাদিণে। 

মধুরভাষিণঃ ॥৭| 

তাং কামিত্যাহ ভগাতি | এক্ষাকমিক্টাকুবংশীয়মূ। ঈশ্বরং রাজানম্।৮। 

ভারতভাবদীপঃ 

ব্যাপ্ত! মতী ব্যথিত। ততন্তন্তাঙ্ধে নিষসাদ হ॥৫॥ তেন প্রকারেণ গঙ্গা! উক্ভারমশ্র ত ইতি 

বা রাজ্ঞ উদ্ধ অশ্লতে ইতি ব৷ যোগাখ। উর্বশী অভবং। দ্বিতীয়পন্ষে মানে 

ভগ্গীরথ যখন সেই অতিপ্রচুর দক্দিণ। দান করিতেছিলেন, তখন গঙ্গ। তাহার 

জলপ্রবাহে আক্রান্ত এবং অত্যন্তব্যথিত হইয়া নিকটবস্তী ভগীরথের ক্রোডে 

উপবেশন করিয়াছিলেন ॥৫॥ 

তাহাতেই গঙ্গা, রাঁজা ভগীরথের ছুহিতা হইয়া “ভাগীরথী' নাম লা 

করিয়াছেন এবং পুবের সেই স্থানট। 'উর্বশীতীর্ঘ-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল ; আর 

গঙ্গা ভগীরথকে 'পুৎ-নামক নরক হইতে ত্রাণ করায় তাহার পুত্রও হইয়া- 

ছিলেন ॥৬। 
নূর্ষ্যের স্তায় উজ্জলকান্তি ও মধুরভাষী গন্ধব্বেরা আনন্দিত হইয়৷ পিতৃগণ 

দেবগণ ও মনুত্তগণের সমক্ষে সেই গাথা গান করিয়া বেড়াইত ॥৭। ৃ 

(৬) গঙ্গা হথর্দগ। হৃভবং পুরা-নি। (৭)..বস্তবাদিনাম্_-পি বঙ্গ বর্ধ। (৮) 
ভূরিতেঙলম্...পি বঙ্গ বর্দ। 
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তস্য সেব্দ্রঃ সবরুণৈর্দে বৈর্যজ্ঞঃ স্বলস্কৃতঃ | 
সম্যক্ পরিগৃহীতশ্চ শান্তবিদ্বো নিরাময়? ॥৯| 
যো য ইচ্ছেত বিপ্রো! বৈ যত্র ঘত্রাত্বনঃ প্রিয়মূ। 
ভগীরথস্তথা গ্ীতস্তত্র তত্রাদদদ্বশী ॥১০॥ 
নাদেয়ং ব্রাঙ্মণস্তাসীদ্যস্য যৎ স্তাৎ প্রিয়ং ধনমৃ। 

সোহপি বিপ্রপ্রসাদেন ব্রহ্মলোকং গতো নৃপঃ ॥১১। 
যেন যাঁতৌ মখমুখৌ দিশাশাবিহ ! পাদপাঃ। 
তেনাবস্থাতুমিচ্ছন্তি তং গত্বা রাজমীশ্বরম্ ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তশ্তেতি ৷ শান্ত। উপায়ৈনিবৃত্ত। বিস্লা যস্ত সঃ নিরাময়ো নিরুপদ্রবঃ ॥৯| 

যইতি। বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১০| 

নেতি। স ভগীরথোহপি, বিপ্রপ্রসাদেন ত্রাঙ্মণেভ্ো দানন্ত প্রভাবেণেত্যর্থ: ॥১১। 

ভারতভাবদীপঃ 
্বত্বং পুত্রত্বং নরকত্রাণকর্তৃত্বম্ ॥৬--৯॥ বশী যোগী যোগপ্রভাবাৎ যে! যত্র দেশে যৎ ইচ্ছে 
স তত্র প্রাপ্র,য়াদিতার্থ; ॥১--১১॥ যেনেতি। পাদপা মরীচয়ঃ খষয়ঃ যেন কারণেন যাদর্থং 
যাতৌ উদ্দিতৌ মখৌ কর্মযজ্ঞযোগযাজ্ঞো। মুখে প্রাপ্তিদ্বারভূতৌ যয়োন্ডৌ মখমুখো ত্য 
তান্তর্ধামিণৌ আস্থাতুমুপস্থাতুমিঙ্ছন্তি। তেনৈৰ প্রয়োজনেন তং ভগীরথম্ অবস্থাতুষিচ্ছস্তি। 
তত্র হেতুদ্বয়ং গত্য! রাজমিতীশ্বরমিতি চ গচ্ছতীতি গত্যা ত্রিঙ্গগতী তশ্তাং রাজত ইতি 
গত্যারাজঃ সৃর্যযঃ নৃপশ্চ ঈশ্বর: ঈশনশীলস্তদস্তধামী নৃপশ্চ । অয়ং ভাবঃ-_যত স্থধ্যদর্শনফলং 

পাপনাশাদি তাস্য দর্শনেন ভবতি। যশ্চ ্থধ্যান্তামিণঃ উপাসনেন ফলং সত্যসঙ্বল্পতবাদি 

তদস্যোপাসনেন ভবতীতি মরীচিপাদীনাময়মেব দ্রষ্টব্য উপাস্শ্চ জাত ইতি ॥১২--১৩| 

ইতি দ্রোণপর্ববণি নৈলকণ্ীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিপঞ্চাশত্বমোহধ্যায়; ॥৫২| 
সপ সি 

সমুদ্রগামিনী গঞ্গাদেবী-_-যজ্ঞে প্রবৃত্ত ও প্রচুরদক্ষিণাদাত। ইচ্ষাকুবংশীয় | 
রাজা ভগীরথকে পিত। বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥৮॥ 

ইন্দ্র ও বরুণের সহিত দেবতারা! আসিয়া! ভগীরথের নিবিদ্ব ও নিরুপদ্রব 
যঙ্ক$ সকল অলঙ্কৃত ও পরিগৃহীত করিতেন ॥৯। 

যে যে ব্রাঙ্ষণ যেখানে যেখানে থাকিয়া আপনাদের প্রিয় বস্তু কামনা 

করিতেন, জিতেক্দ্রিয় ভগীরথ জন্তষ্ট হইয়া সেইখানে সেইখানেই তাহা তাহা- 

দিগকে দান করিতেন ॥১। 

যে ব্রাহ্মণের যে ধন প্রিয় ছিল, তাহ! তাহাকে ভগীরথের অদেয় ছিল না। 

ক্রমে সেই ভগীরথরাজা ব্রাক্মণগণ্রে অনুগ্রহে ব্রদ্মলোকে গমন করেন ॥১১ 
শিপ পাশাপাশি পাপা? এ পপ শপ 

(0). গত্যারাজমীশ্বরমূ-বা | 

৫৬ 
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স চেম্মমাঁর সৃ্জয়! চতুর্ভদ্রেতরস্তয়! | 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তৃত্যং মা পুত্রমন্তপ্যথাঃ | 

অযজ্বানমদাক্ষিণ্যমতি শ্বৈত্যেত্যুদীহরৎ ॥১৩॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণ্যভি- 

মন্যুবধে ষোঁড়শরাজিকে দ্বিপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
০০৮০ 

০ (টি 09 

ভাঁরতকৌমুদী 
যেনমেতি। ক্ষুধেত্যাদিবং দিশেতি টাবস্তঃ। তথা চ অবরোধেন শত্রণাং দিশাঃ 

পরাজ্জয়েন চ আশাং জয়াকাজ্াং বিহস্তীতি দিশাশীবিহঃ। বিপূরাদ্ধন্তেঃ “অন্যতোইহপি ৮" 

ইতি ডঃ। হে দিশাশাবিহ! কৃগয়! যেন হেতুনা, ভগীরথেন মখমুখৌ বঙ্ঞপ্রধানো 

জ্ঞানযজ্ঞধ্যানষজ্ঞাবপি, যাতৌ প্রাপ্তো; তেন হেতৃন।, পাদান্ মরীচীন্ পিবস্তীতি পাদপ। 

মহষয়:, রাজত ইতি রাঁজঃ পচাদিত্বাদচ, রাজং রাজানম্, ঈশ্বরমিন্রিয়দমনসমর্থঞচ, তং ভগীরখ" 

গত্ধা, তত্রৈবাবস্থাতুমিচ্ছন্তি স্ম ॥ ১২| 
সইতি। পূর্ববমেব বিবৃতমেতৎ ॥১৩| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতী চাধ্য-্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি অভিমন্তাবধে দ্বিপঞ্চাশতমোহধ্যায়; ॥০| 

7770) 

শক্রগণের দিক্ ও আশানাশক রাজা হৃঙ্জয়! যে হেতু ভগীরথ মন্জশ্রে? 

জ্ানযজ্ঞ ও ধ্যানযজ্ঞ লাভ করিয়াছিলেন, সেই হেতু মরীচিপায়ী মহধিরা সেই 

ব্হ্মলৌকেও জিভেন্দ্রিয় রাজা ভগীরথের নিকটে যাইয়া সেইখানেই থাকিতে 

ইচ্ছা করিতেন ॥১২। 

খিত্যনন্দন মহারাজ স্থঞ্জয়! আপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 

তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষ! পুণ্যবান্ সেই রাঁজ! ভগীরথও যর্দি 

মরিয়া গিয়। থাকেন, তবে অধজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাতা পুত্রকে লক্ষ্য করিয় 

আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না । যুধিষ্ঠির! নারদ এই বথা স্থপ্- 

রাজার নিকট বলিয়াছিলেন? ॥১৩। 
95৪৪ 

পা 

শপ পল পাপী স্পপীশী? 0 তি শি পিপি ্পীিপাপশাশীশিন পপি শী টি ১০০৬৬০-০ কপি তি পসস্পল আসপাকজ পপি পি তিপিশী 

পপ পপি পওজপ্ত ৮ তি পপি তত শি পাপ 

*. “.অষ্টপধ্শত্তমোহধ্যায়ঃ বঙ্গ বর্ঘ, “*'যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ বারানি। » 



ব্রিপঞ্চাশত্মোহ্ধ্যায়ত 
৫5 

নারদ উবাচ। 

দিলীপঞ্চাপি রাঁজেন্দ্র! ম্বতং স্পগ্ীয়! শুশ্রম। 

যস্ত যজ্ঞশতেঘাসন্ প্রযুতাযুতশে। দিজাঁঃ। 

তত্বজ্ঞানা্ঘসম্পন্না যন্বানঃ পুত্রপৌন্রিণঃ ॥১ 
ঘ ইমাং বস্থুসম্পূর্ণাং বন্তৃধাঁং বস্তধাধিপঃ | 

ঈজানো৷ বিততে বজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যে। হামন্যত ॥২॥ 

দিলীপস্ত তু যজ্ঞেহভূৎ কৃতঃ পন্থা হিরগ্মযঃ। 
তন্নন্্ ইব কুর্বাণাঃ সেন্দ্রা দেবাঃ সমাগমন্ ॥৩| 

ভারতকৌমুদী 
দিলীপমিতি। প্রযুতমপ্যঘুতমেব তন্য বীপ্ণায়াং শস্। যজানঃ কৃতমজ্ঞাঃ | যট্পাদো- 

এমূ শ্লোক ॥১। 

যইতি। বন্থৃভি্দ নৈঃ সম্পূর্ণাম্। ঈজানে। যজন্, বিততে বিস্তুতে। অমনত দেয়ত্বেন ॥২॥ 

দিলীপশ্যেতি। পন্থ। মজ্ঞশালামার্গ: হিরণায়ঃ স্বর্ণময়ঃ । তন্য দিলীপন্ত নম্ম পরীহাসম্ ॥৩ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

দিলীপমিতি ॥১॥ তত্র ক্রিযা সার্ধক্পোকঃ ॥২| পন্থ। হিরন; ক্রতে। ভবতীতি বিধিমাস্তত 

খারজ্য প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ | ধশ্মে নিথিত্তে পৃণ্যাত্যর্থমিব দেবাস্তমলঙ্্বস্তীত্যর্থ;॥৩। বাগথাগ্তবং 

নারদ বলিলেন-_'রাজশ্রেষ্ঠ স্থপ্ধয়! দ্রিলীপরাজাও মরিয়া গিয়াছেন 
শুনিয়াছি। যাহার শত শত যজ্জে তত্বজ্ঞানার্থসম্পন্ন, যথাবিধানে কৃতযজ্ঞ ও 

পুত্রপৌত্রশালী অযুত অধুত ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিতেন ॥১। 
যে রাজা যজ্জে প্রবৃত্ত হইয়। সেই বিস্তৃত যজ্ঞে এই ধনপূর্ণী পৃথিবীটাকেই 

ব্রাহ্মণদিগকে দেয় বলিয়া মনে করিতেন ॥২।॥ 

দিলীপরাজার যজ্ঞে যজ্ঞশালার পথগুলি স্বর্ণময় কর! হইত এবং ইন্দ্রের 

মহিত দেবতারা দিলীপের সঙ্গে হাস-পরীহাস করিবার জন্যই যেন আগমন 

করিতেন ॥৩। 

(১) দিলীপঞ্চেদৈলবিলম্..পি বা বঙ্গ বর্ধ। (৩)..তং নর্দ ইব'-বঙ্গ বদ্ধ, ''তৎ ধর 

ইব...বা নি। 



8৪8 মহাভারতে দ্রোণ--. 

উলুখলং চষালঞ্চ যুপঞ্চীপি হিরগরয়মূ। 
রাগষাড়বভোজ্যৈশ্চ মতা; পথিষু শেরতে ॥৪। 
তদেতদভূতং মন্যে অন্যৈর্ন সদৃশং নূপৈঃ। 
বদল, যুধ্যমানস্ত চক্রে ন পরিপেততুঃ ॥৫॥ 

রাজানং দৃটধন্বানং দিলীপং সত্যবাদিনমূ। 
যে পশ্যন্তি মহাত্মীনস্তেইপি স্বর্গজিতো জনাঃ ॥৬| 

্রয়ঃ শব্দা। ন জীর্য্যন্তে খটু্গস্ত নিবেশনে । 
স্বাধ্যায়ঘোষে। জ্যাঘোষঃ পিবতাম্মীত খাদত ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
উন্বিতি। উলুখলং যজ্জীয়শত্যম্দিনপাত্রম, চষালং যুপকটকং যুপোপরিভাগবেষ্টক' 

বলয়মিতি যাবৎ, “চযালো! যূপকটক:” ইত্যমরঃ, যুপঞ্চাপি যজ্জীয়পশ্তবদ্ধনন্তস্তমূপি চ, হিরণয়ং 
্বর্ণমযমকরোৎ দিলীপ ইতি শেষঃ। রাগষাড়বান্তদাখ্যা আসববিশেষাস্ত এব ভোজ্যান্তৈ 
তৎপানৈরিত্যর্থ:, মতা লোকাঃ, পথিষু শেরতে ম্ম। এতেন তদাসবপ্রাচ্ধ্যসত্তা স্থচিতা ॥3। 

তদিতি। অপ্প, জলে, যুধ্যমানস্য রথারোহণেন যুদ্ধং কুবতোহপি দিলীপন্ত, চক্রে 

রথচক্রদবয়মূ ন পরিপেততুঃ তত্র জলে ন ম্মজ্জতুঃ তাদ্ গুপাদানঘটিতত্বাৎ ॥৫ 
রাজানমিতি। স্বর্জিতঃ স্বর্গাধিকারিণো ভবন্তি স্ম দিলীপন্ত নিরতিশয়পুণ্যবত্বাৎ ॥৬| 

ভারতভাবদীপঃ 
গুড়োদনং পর্ধ্যটকেতি বৈদতাঃ ॥৪|  অঞ্গা, ন পরিপেতুঃ ন মগজ্জতুঃ ॥৫--৬॥ খটাঙ্গ ইতি 
এলন্ত দিলীপট্ঠৈব নামান্তরমূ্ ॥৭_-৮| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিপঞ্চাশভমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৫৩| 

দিলীপরাজার যজ্ঞের উলুখল, যুপের উপরের বলয় এবং ঘুপ সকল ন্বর্ণময় 

কর। হইত, আর সেই সকল যজ্ঞে সমাগত লোকের! “রাগষাড়ব-নামক মদ্- 

বিশেষ পান করিয়। মত্ত হইয়া! পথে শয়ন করিয়া থাকিত ॥৪॥ 

দিলীপরাজ! রথে আরোহণ করিয়া যখন জলে যুদ্ধ করিতেন, তখনও থে 

তাহার রথচক্রদ্বয় জলে মগ্ন হইত না, তাহাই অপর রাজার সমান ন! হওয়ায় 
অদ্ভুত বলিয়াই মনে করি ॥৫॥ 

যে মহাঁত্মারা দৃঢ়কাম্মুক ও সত্যবাদী দিলীপরাজাকে দর্শন করিতেন, 
তাহারাও ব্বর্গলাভের অধিকারী হইতেন ॥৬॥ 

(৪) চাল প্রচষালঞ্চ যস্ত যুপে হিরঞয়ে...পি বা নি,-..বাচা ফড্রসভৌজোশ্চ -..পি,'” 
রাগখাগুবভোজ্যৈশ্চ "বা নি। (৬): যেহপশ্থন্ ভূরিদাক্ষিণ্যম্...পি ব| 'নি। (৭) পঞ্চ শখ 

ন জীর্যন্তে...বা, পঞ্চ শব্ধ ন জীধ্যন্তি দিলীপন্য নিবেশনে নি । 
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স চেন্মমার হ্যপ্য় ! চতুর্ভদ্রতরস্তয়। | 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং মা পুত্রমনতপ্যথাঃ | 
অযস্ত্রীনমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যদাহরৎ ॥৮॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ববণ্যভি- 
মন্যুবধে ষোড়শরাজিকে ত্রিপর্ধীশভমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

-_7 কিকিকী শা 

চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ 
০ 6 

নারদ উবাচ। 

মান্ধাতারং যৌবনাশ্বং স্বৃতং স্গ্জয় ! শুশ্রুম। 
বং দেবাবশ্থিনৌ গর্ভাৎ পিতুঃ পুর্ববং চকর্ষতুঃ ॥১। 

ভারতকৌমুদী 
ত্রয় ইতি। স্বাধ্যায়ঘোযো বেদপাঠধ্বনিঃ, জ্যাঘোষঃ শিক্ষকশিক্ষ্যম।ণয়োধর্ত গুণশব: ) 

পিবত জলাদিকম্, অঙ্ীত অন্নাদিকমূ। খাদত লড্ডকািকং চর্বত। সর্বাত্র যুদ্দমিতি শেষঃ। 

পিবতীশ্বীত খাদতেতিত্রয়ঘোষ এক এব বিবক্ষিতঃ। তেন এতে ত্রয়ঃ শব্দাঃ খটাক্স্ 
দিলীপন্ত, নিবেশনে ভবনে, ন জীধ্যন্তে ন লুপ্যন্টে ম্ম। খটাঙ্গেতি দিলীপস্যৈব নামান্তরম ৭ 

সইতি। পূর্ববমেবেদং বিবৃতম্॥৮। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাধ্য-শ্রীহরিদ।স সিদ্ধা স্তবাগীশভট্রাচাষ্যবিরচিতায়াং মহাঁভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াং দ্রোণপর্ববণি অভিমল্যাবধে ত্রিপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 

বেদপাঠের শব, ধনুর গুণের শব্দ এবং পান কর, ভোজন্ব কর ও চর্বণ কর 
এইরূপ শব্দ এই তিনটা শব কোন দিনই দিলীপরাজার ভবনে লুপ্ত 
হইত না ॥॥ 

শ্রিত্যনন্বন মহারাজ স্প্তয়! আপন। অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 
তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই রাজা দিলীপ যদি 

নরিয়৷ গিয়। থাকেন, তবে অযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাতা পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া 
আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না” । যুধিষ্টির ! নারদ এই কথা শ্বপ্জয়রাজার 

নিকট রর 1৮ পরার 
-..একোনযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ, বঙ্গ বর্ঘ, “. একযষ্টিতমোহধ্যয়ঃ ব। র। নি। (১) অস্ত 

টি পরম্ “দেবাস্থরমনুম্তাণাং অৈলোক্যবিজমী নৃপঃ, ইতি পারদ্বয়নধিকং পি বন্দ বদ্ধ 

: গঞ্াদ্থধতুঁভিষজাং বরৌ-_পি। 



৪৪৬ মহাভারতে ভ্রোণ-- 

স্বগয়াং বিচরন্ রাঁজ। তূষিতঃ ক্লান্তবাঁহনঃ। 
ধুমং দৃষ্টগমৎ সত্রং পৃষদাজ্যমবাপ মঃ ॥২| 
তং দৃষ্ট। যুবনাশ্বস্ত জঠরে সূন্ুতাং গতমৃ। 
গর্ভানির্জহতুর্দেবাঁবশ্থিনৌ ভিষজাং বরৌ ॥৩। 
তং দৃষ্ট।া পিতুরুৎসঙ্গে শযাঁনং দেববর্চসম্। 
অন্যোন্িমঞ্রবন্ দ্েবাঁঃ কময়ং ধাস্ততীতি বৈ ॥8॥ 

মামেবায়ং ধয়ত্বগ্র ইতিহ ম্মাহ বাসবঃ। 
ততোহঙ্গলীভ্যো হীন্দ্রন্ত প্রাহুরাসীৎ পয়োহস্ৃতম্ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
মান্বাতারমিতি। যৌবনাশ্বং যুবনাশ্বস্যপুত্রমূ। চকর্ষতুঃ আকৃষ্ত বহিশ্চক্রতুঃ ॥১। 
নন্ধু পুংসঃ কুভো গর্ভ; সম্ভবতীত্যাহ মৃগয়ামিতি। রাজ! যুবনাশ্বঃ । সত্তর হজ্ঞস্থানম্ 

পৃষদীজ্যং দধিবিন্দৃযুক্তং দ্বৃতম্, “পৃ্দাঁজাৎ সদধ্যাজো” ইত্যমরঃ ॥২। 

তমিতি। তং পৃষদাজ্যপদার্থম্ দৃ্ট। অবগম্য | নিজন্বতুঃ নিষ্ষাশয়ামাসডুঃ ॥৩| 
তমিতি। উংসঙ্গে ক্রোড়ে। অযং শিশুঃ, কমূ, ধাশ্যতি পাস্ততি। “ধেটুপ] পানে" 

ইত্যস্ত প্রয়োগ: | যুবনাশ্বস্য পুরুষন্ত্েন শ্তনাভাবাহ কন্ত স্তন্তং পাস্ততীতি ভাব: ॥৪| 

মামিতি। অয়ং শিশুঃ, অগ্রে মামেব ধয়তু পিবতু, পরস্থ যথাকালমন্নাদিকং ভক্ষয়িস্যতী- 
ত্যাশয়।। ইতিহেতি প্রাচীনবৃত্তান্তে। আহসম্ম বাব ইন্ত্রট। অমৃতং তদ্বং স্বাছু, পয়ে। 

হুগ্ধম্ ॥৫| 

নারদ বলিলেন_-“মহারাজ স্ঞ্জয়! যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতাঁও মরিয়া 

গিয়াছেন শুনিয়াছি; ধাহকে দেব অশ্বিনীকুমারের! প্রথমে পিতার গর্ত (উদর) 

হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন ॥১। 

একদা যুবনাশ্বরাজা বনে মৃগয়া করিতে যাইয়া! বিচরণ করিতে করিতে 

পিপাসার্ত হন, তাহার বাহনও ক্লান্ত হইয়া পড়ে; তখন তিনি ধুম দেখিয়। 

একটী যজ্ঞস্থানে গমন করেন এবং সেখানে দধিষুক্ত ঘৃত দেখিতে পান, (পরে 

তাহা ভক্ষণ করেন) ॥২॥ 

সেই দধিযুক্ত বত যুবনাশ্বের উদরে একটা পুত্র হইয়৷ গিয়াছে জানিয়৷ 

চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ দেব অখ্থিনীকুমারেরা সেই বালকটাকে যুবনাশ্বের উদর হইতে 

নিষ্কাশিত করিলেন ॥৩। 

তখন দেবতার স্থায় কাস্তিসম্পন্ন সেই বালকটীকে পিতার ক্রোড়ে শয়িত 

দেখিয়। সমাগত দেবতার। পরস্পর বলিলেন__এ শিশুটী কাহার স্তন্য পান 

করিবে ? 08। 
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মাং ধাস্ততীতি কারুণ্যাদ্যদিক্দ্রে। হাম্বকম্পত | 

তম্মাসতি মান্ধীতেত্যেবং নাম তম্তাভভূতং কৃতম্ ॥৬॥ 

ততস্ত ধারাঁঃ পয়সে। ঘৃতস্ত চ মহাত্বনঃ | 

তস্তাস্তে যৌবনাশ্বস্য পাণিরিন্দ্স্ত চীত্রবহ ॥৭। 
অপিবৎ পাঁণিমিক্দ্স্ত স চাপ্যহ্নাভ্যবর্ধত | 

সোহভবদ্বাদশসমে! দ্বাদশাহেন বী্ধ্যবান্ ॥৮॥ 

ইমাঁঞ্চ পৃথিবীং কৃৎস্নামেকাহ্ছা। স ব্যজীজয়ৎ। 
ধর্মাতা! ধৃতিমান্ বীরঃ সত্যসন্ধো! জিতেব্দ্রিয়ঃ ॥৯॥ 
জনমেজয়ং স্তধন্বানং গয়ং পুরুং বৃহদ্রথম্। 
অসিতঞ্চ নৃগঞ্ধৈব মান্ধণতা। মানবোইজযুৎ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 
মামিতি। ধাস্ততি পাশ্যতি, কারুণ্যাদ্বাৎসল্যাদিতার্থঃ। 'অন্বকম্পত অনুকম্পয়! ছৃগ্ধং 

দত্তবান্। মাং ধাতা পাতা । উক্তম্ থেট্ধাতোঃ প্রয়োগঃ অলুক্সমাসম্চ ॥৬| 

তত ইতি। আস্তে মুখে, যৌবনা্বস্ত মান্ধাতুঃ, অশ্বং নিরস|রয়ুৎ ॥৭| 

অপিবদিতি। অঙ্ক একেনৈব দ্রিবসেন। দ্বাদশসমো! দ্বাদশবর্ধবয়ন্তুলাঃ দেবপ্রভাবাৎ ॥৮| 

ইমামিতি। ব্যজীজ্যৎ সৈন্যৈব্যজীজপৎ । আর্ষোইয়ং প্রয়োগ: । ধতিমান্ ধৈষ্যবান্ ॥৯| 

_ পরে ইন্দ্র বলিলেন_-'এ_ প্রথমে আমাকেই পান করুক'। তাহার পর 
ইন্দ্রের হস্তান্থলী হইতে অমৃতের ন্যায় সুম্বাছ ছুগ্ধ নির্গত হইতে লাগিল ॥৫। 

ইন্দ্র বাংসল্যবশতঃ দয়! করিয়! যে হেতু বলিলেন--আমাকে পান করিবে, 
সেই হেতু দেবতারা সেই বালকটার “মান্ধীতা' এই অদ্ভুত নাম করিলেন।৬| 

তাহার পর মহাত্মা ইন্দ্রের হস্ত সেই মান্ধীতার মুখে ছুগ্ধ ও ঘ্ৃতের ধারা 
নিঃসারিত করিতে লাগিল ॥৭। 

শিশু মান্ধাতাও ইন্দ্রের হস্ত পান করিতে লাগিল এবং একদিনেই বিশেষ- 

ভাঁবে বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে মান্ধাতা বার দ্রিনে বাঁরবৎসরবয়স্ক বালকের ন্যায় 

বলবান্ হইয়া পড়িল ॥৮। 

তদনস্তর যথাসময়ে ধন্মাত্মা, ধৈর্যশীল, বীর, সভা প্রতিজ্ঞ ও জিতেন্ছিয় 

মান্ধাতা (দেবতার অনুগ্রহে) একদিনেই এই সমগ্র পৃথিবীটাকে জয় 

করিলেন ॥৯ 7 

(৬)-তক্মাং সঃ-পি বঙ্গ ব্ঘ। (৭) তন ধারামূ.'ব। নি। (৮) সমাসাগ্থান- 
বর্দত...পি বঙ্গ বর্দ,...অভবদ্বাসবসম$:..পি। (৯) ইমাহ যঃবঙ্গ বদ্ধ। (১০) 
মনঈজান্ জয়ং--পি বঙ্গ বর্ধ। | 



৪৪৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

উদ্দেতি চ যতঃ সূর্ধ্যো যত্র চ প্রতিতিষ্ঠতি। 
তৎ সর্ববং যৌবনাশ্বস্ মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥১১। 
সোহশ্বমেধশতৈরিষ্ট। রাজসূয়শতেন চ। 
অদদদ্রোহিতান্ মৎস্যান্ ব্রাঙ্মণেভ্যো। বিশাংপতে ! ॥১২।॥ 

হৈরণ্যান যোৌঁজনোৎসেধান্ আয়তান্ শতযোজনয্ । 

বহুপ্রকারান্ স্থম্বাদুন্ ভক্ষ্যভোজ্যান্নপর্ববতান্ ॥১৩॥ (যুগখ্মকম্) 

অতিরিক্তং ব্রাহ্মণানাং ভূপ্জতাং দীয়তে জনৈত। 
ভক্ষ্যান্নপাননিচয়াঃ শুশুভুস্তন্নপর্বতাঃ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
জনেতি। মানবো মন্তবংশীয়ো নর এব, ন তু দেবপ্রসাদাজ্জাতে৷ দেবজাতীয়ঃ ॥১৩ 
উদ্েতীতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্টাং যাতি অস্তং গচ্ছতীত্যর্থ: | ক্ষেত্রং রাজ্যম্॥১১| 

সইতি। ইষ্ট যাগং কৃত্বা, রোহিতান্ মংস্যান্ রোহিতমহস্াকারান্ রাশীন্, হৈরণ্যান্ 

স্বর্ময়ান, যোজনোংসেধান্ একযোজনোচ্চান্, আয়তান্ দীর্ঘান। ভক্ষ্যং পেয়মিতি 
ভেদ* |১২--১৩॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

মান্ধাতেতি ॥১--৭॥ মাদ্ধাতা ছাদশসমে!] দ্বাদখবাধিকঃ। শয় ইতি পাঠে দ্বাদশহন্তঃ ৮ 

ব্জীজয়ৎ বিজিতবান্ 1৯--১১॥ রোহিতান্ লোহিতভ্গ্রদেশান্ পদ্মরাগখনিমতো মত্স্যান্ 

দেশবিশেষান্ ॥১২। হৈরণ্যান্ স্বর্ণাকরযুক্তান্, জনোৎসেধান্ জনেষু উৎসেধ উচ্ছায়ো যেষাং 

তান, মহস্তদেশোৎপন্নানামগ্তাঁপি পরম্পরয়। পূর্বাপরৌ সমুদ্ৌ গচ্ছন্ত ইতি তেযামুচ্ছি তত্ব" 
প্রসিদ্ধম ॥১৩। অতিরিক্ত মবশিষ্টম্, ভূঞ্জানো জন এব হীয়তে নত্বন্নমিত্যর্থ; ॥১৪--১৮] 

ইতি দ্রোণপর্ববণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৫8| 

ক্রমে মীনব মান্ধীতা--জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, পুরু, বৃহদ্রথ, অসিত ও 

নৃগরাঁজাকে জয় করিলেন ॥১০॥ 

তাহাতেই স্ূর্ধ্য যে স্থান হইতে উদ্দিত হন এবং যে স্থানে অস্ত যাঁন, সেই 

সমস্ত স্থানই যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতার রাজ্য বল! হইয়া থাকে ॥১১। 
নরনাথ ! ক্রমে মান্ধাত! বহু অশ্বমেধযজ্ঞ ও অনেক রাজস্্যুযজ্ঞ করিয়। 

এক যৌজন উচ্চ এবং শতযোজন দীর্ঘ স্বর্ণময় বুতর রোহিতমবস্থ ব্রাক্মণগণকে 

দান করেন; আর বনুপ্রকার সুম্বাহ পানীয় ও অন্নপর্বত সাধারণ লোককে 

বিতরণ করেন ॥১২--১৩।॥ 
আপ পপর আপ পাশাপাশি পা শীশীাশিশাটিি 2 এ শীি শিিীলি 

(১৩).""আযুতান্ দশযোজনম্."'বদ্ধ। 

“সস অপপ্পস- বসসপ সপ শস্পি 



পর্ববণি চতুঃপঞ্চাশততমোহধ্যায়ঃ | ৪৪৯ 

ঘতহ্রদাঃ সুপকৃপা দধিফেণা গুড়োদকাঠ। 

রুরুধুঃ পর্ববতান্ নগ্ঘো মধুক্ষীরবহাঃ শুভাঃ ॥১৫। 
দেবাম্থরা নর! যক্ষা গন্ধর্বোরগপক্ষিণঃ | 

বিপ্রাস্তত্রাগতাশ্চাসন্ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। 

ব্রাহ্মণ! খষয়শ্চাপি নাসংস্তত্রীবিপশ্চিত; ॥১৬। 

বন্ধপূর্ণাং সমুদ্রান্তাং পৃথিবীঞ্চাপি সর্ববতঃ। 
স তাং ব্রাঙ্মণসাৎ কৃত্বা জগামাস্তং তদা নৃপঃ । 

গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ ব্যাপ্যাথ যশসা দিশঃ ॥১৭| 

ভারতকৌমুদী 
অতীতি। জনৈঃ পরিবেষ্ট ভিঃ, কুপ্ধতাং ব্রাঙ্মবানাম্। অতিরিক্ত যোগ্যা্িকং দীয়তে 

স্ম। ভক্ষ্য; স্থখাছঃ অন্পপানণিচয়ে। যেষু তে তাদুশ। অন্নপর্বতাঃ শুশুতূঃ ॥১৪| 

ঘবৃতেতি। দ্বতস্য হ্রদা গর্তাঃ সথপানাং কৃপাঃ, তথ| দবীনি ফেণ| ইব যাস্থ তা:, গুড়ানি 
উদকানীব যাল্গু তাঃ, মধুক্ষীরবহাশ্চ, শুভা ভোক্তণাং শুভকারিশ্যো! নগ্াঃ। পর্ববতান্ অন্- 
পর্ধতান্, ফরুধুঃ পরিবিবেষ্টিরে, অন্নপর্বতানাং সমস্াৎ ঘৃতহদাদয় আসন্লিত্যর্থঃ ॥১৫॥ 

দেবেতি। ব্রাঙ্গণ! ব্র্গজ্ঞানিনঃ | অবিপশ্চিতো মূর্থাঃ। ষট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥১৬| 

বন্থিতি। বস্থপূর্ণাং ধনব্যাপ্তামূ। অন্তমদর্শনমূ। নৃপো মান্ধাতা। অয়মপি ষট্পাদঃ 

শ্লোক? ॥১৭| 

পরিবেশনকারী লোকের! ভে জন প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণকে অধিক আঁধক খাছ্ধা- 

পেয দিত এবং সেস্থানে স্ুম্বাদ্ খাগ্-পেয়যুক্ত অন্নপব্ত সকল শোভা 

পাইত ॥১৪॥ 

বহুতর মৃতের হুদ, অনেক স্থপের কুপ এবং মধু ও ছুগ্ধবাহিনী বহু নদী 

তত্রত্য অন্নপর্বতগুলিকে পরিবেষ্টন করিয়া থাঁকিত ; তাহার অনেক নদীতে 

ফেণের ম্যায় দধি ও জলের ন্যায় গুড় রহিত ॥১৫॥ 

দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধব, নাগ, পক্ষী, বেদবেদাঙ্গপারদ্শী ব্রাহ্মণ 
এবং ব্রন্ষজ্ঞনী ধষির! সেস্থানে আসিতেন। কিন্ত মূর্থের৷ আসিত না ॥১৬| 

তদনম্তর রাজ! মান্ধাতা ব্রাহ্মণ দিগকে সমুদ্রপর্ধ্য্ত ধনপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী দান 

করিয়া যথাকালে অস্তে গমন করিলেন। তিনি যশদ্বারা সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত 

করিয়া পুণ্যলোকে য।ইয়। প্রতিষিত হইলেন ॥১৭। 
০ 

স্প শি ৮ ৮৮ শশী শি তি পাশা 

(১৫).. থপপন্ধাঃ ..বা বঙ্গ বর্ধ নি। 
৫৭ 



8৫০ মহাভারতে দ্রোণ__ 

স চেন্মমার স্যঞ্জয়! চতুর্ভদ্রেতরম্তয়া | 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং মা পুত্রমন্ুতপ্যথা ঃ | 

অযস্বানমদাক্ষিণ্যমতি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥১৮॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহক্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌগপর্করণ্যভি- 
মন্যুবধে যৌড়শরাজিকে চতুঃপঞ্চাশভমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 

- 7 ধকিক টা 

পঞ্চপঞ্চাশও্মোহ্ধ্যায়। 
9 

নারদ উবাচ। 

যযাতিং নাহুষধ্ৈৈব ম্ৃতং স্থপ্ীয় ! শুশ্রুম। 
রাজসুয়শতৈরিষ্ট1 সোহশ্বমেধশতেন চ। 
পুৃণ্ুরীকসহত্রেণ বাজপেয়শতৈস্তথ। ॥১1 
অতিরাত্রসহক্রেণ চাতুর্মাস্তৈশ্চ কামতঃ । 
অগ্নিষ্টোমৈশ্চ বিবিধৈঃ সত্রৈশ্চ প্রাজ্যদক্ষিণৈঃ ॥২॥ (বুগ্মকঘ্) 

ভাঁরতকৌমুদী 

সইতি। অন্য ব্যাথ্যানং প্রাগ্দরষ্টব্যম্ ॥১৮। 
ইতি মহামহোপাধ্যাম্-ভারতাচাধা-শ্হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভটরচাষাবিরচিতায়াং মহাঁভারত- 

টীকাগনাং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং ত্রোণপর্কবণি অভিমন্তাবধে চতুঃপধণশক্তমোহধ্যায়ঃ ॥০1 
7১6১) 

যযাতিদিতি। নাহুমং নহুষপুত্রম। রাজস্য়াদীণি যজ্ঞনামাণি | প্রথমঙ্রোকঃ যট্পাদ; 

চাতুর্মান্তং ব্রতম্। সব্ৈধজ্ঞৈত প্রাজাদক্ষিণৈঃ প্রভৃতদক্ষিণৈঃ। স্ মযারেতি শেষ; ॥১-২। 

শ্বিতানন্দন মহারাজ স্ৃপ্তয়! আঁপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 

তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষ। পুণ্যবান্ সেই রাজা মান্ধাতাও যদি 
মরিয়। গিয়া থাকেন, তবে অযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাতা পুত্রকে লক্ষ্য করিয়৷ 

আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না” । যুধিষ্টির! নারদ এই কথা হ্থঞ্জয়রাজার 

নিকট বলিয়াছিলেন? ॥১৮। 

নারদ বলিলেন--“মহারাঁজ স্থপ্রয়! নহুষনন্দন যযাতিরাজাঁও মরিয়া 

গিয়াছেন শুনিয়াছি। তিনি শত রাজন্ুয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্তরীক, শত 

* ““যঠিতমোহধ্যায়ঃ? বঙ্গ বর্দ, “..দ্বিষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ব| র| নি। 



পর্ববণি পঞ্চপঞ্চাশতমো হধ্যায়ঃ | 

অব্রাহ্মণানীং যদ্দিভং পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন | 
তৎ সর্বং পরিসংখ্যায় ততো ব্রাহ্মণসাৎ করো ॥৩। 
ব্যুটে দেবাস্থরে যুদ্ধে কৃত্বা দেবসহায়তাম্ । 
চতুর্দ। ব্যতজৎ সর্ববাং চতুর্ভ্যঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥৪॥ 
যজর্নানাবিধৈরিক্ট। প্রজামুৎপাদ্য চোভমামৃ। 
দেবধান্যাঞ্চৌশনস্তাং শন্মিষ্ঠায়াঞ্চ ধর্মৃতঃ ॥৫॥ 
দেবারণ্যেধু সর্ধবেধু বিজহারামরো পম£ঃ। 
আত্মনঃ কামকারেণ দ্বিতীয় ইব বাসবঃ ॥৬॥ (বুগ্বকম্) 

ভারতকৌমুদী 
অব্রাঙ্গণানামিতি। অব্রাঙ্গণানাং ব্রাঙ্ণবিরোধিনাৎ গ্রেচ্ছনাস্তিকানাম। পরিসংখ্যায 

অবধারধ্য। করোৎ অকরোত্ তাদুশানাং ধনস্য নিরর9৫থকত্বাদিত্যাশয় | অডডাগমাভাব আঁ্মঃ॥৩| 

বাট ইতি । বু়ে নিষ্পাদিতে। ব্যভজৎ বিভজ্য বাতরং, চতুর্ঠো ভোত্রাদিভ্যঃ 8 

যজ্ৈরিতি। ইষ্ট] যজনং কৃব॥ প্রজাৎ সন্তানম্। উশনন্থাং শুক্রতনয়ায়াম্। দেবারণ্যেযু 
নন্দনাদিযু। কাম্কাবেণ ইচ্ছা্সারেণ। বাসব ইন্দ্ঃ ॥৫--৬| 

ভারতভাবদীপঃ 

যযাতিমিতি ॥১।॥ প্রাজ্যদক্ষিণৈ: বহুদক্ষিণৈ: ॥২। অক্রাঙ্গণানাং ব্রাহ্মণছ্েষিণা* ঘ্রেচ্ছানা- 

মিতি যাবং। পরিসংখ্যায় অপন্ৃতা ॥৩॥ চতুভাঃ খত্বিগৃভঃ “প্রাচী দিগ্ভ্যো চতুদ ক্ষিণা- 
ধ্বযো"রিত্যাদিশ্রুতেঃ ॥৪--১০| 

ইতি দ্রোণপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চপঞ্ধাখন্তমোত্ধাঘঃ 1৫৫| 

৪৫১ 

বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, বহুতর অগ্রিষ্টোম ও গ্রচুরদক্ষিণযুক্ত অন্যান্য 
নানাবিধ যন এবং ইচ্ছা! অনুসারে চাতুর্মাস্তপ্রভৃতি ব্রত করিয়া পরিশেষে 

শতাযুখে পতিত হইয়াছিলেন ॥১-২। 

পৃথিবীতে শ্লেচ্ছপ্রভৃতির যে কিছু ধন ছিল, সে সকল নিদিষ্ট করিয়। পরে 

যযাতিরাজা সেগুলি ব্রাক্ষণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥৩॥ 

যযাতিরাজ! দেবগণের সহায়তা করিয়।৷ দেবাসুরযুদ্ধ নিম্পাদন করার পরে 

এই সমগ্র পৃথিবীটাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া যজ্দের চারিগ্রকার পুরোহিত" 
গণকে (হোতা, তন্ত্বধার, ব্রহ্মা ও সদস্তদিগকে) দিয়াছিলেন ॥8॥ 

দেবতার তুল্য প্রভাবশালী যযাতিরাজা৷ নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদনপুর্র্বক 
স্কট তি 

(৬) গ্লোকাৎ পরম্ “দরস্বতী পুণ্যতমা নদীনাং তথ। মুদ্রা: সরিত্ত সাতরয় +। ঈজানায 

পুণ্যতমায় বাজ ঘ্বতং পয়ে| দুছুভুর্নাহষায় ॥” শ্লোকোহরমধিকঃশি। (৯) -আত্মণঃ 

বাঁমচারেণ...নি। 



৪৫২ মহাভারতে 

যদ নাধ্যগমৎ্ সোহন্তং কাঁমীনাং সর্বববেদবিৎ | 

ততো গাখামিমাং গীত্বা। সদারঃ প্রাবিশদ্বনম্ ॥৭॥ 

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্িয়ঃ। 
নীলমেকম্য তৎ সর্ববমিতি মত্ব! শমং ব্রজেৎ ॥৮| 

এবং কামান্ পরিত্যজ্য যযাঁতির্তিমেত্য চ। 
পুরুং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য প্রয়াতো৷ বনমীশ্বরঃ ॥৯| 
স চেন্মমার স্যপ্তীয়! চতুরভদ্রতরস্তয়! | 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তত্যং মা পুত্রমনূতপ্যথাঃ | 

অযজ্বানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥১০॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণ্যভি- 
মনুযুবধে ষোড়শরাজিকে পঞ্চপঞ্চাশভমো হধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
যদেতি। সদারঃ, “পুত্রেষু দারান্ নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা” ইতি স্থুতেঃ ॥৭| 
অথ কাসৌ গাথেত্যাহ যদিতি। ব্রীহয়ে! ধান্তানি চ যবাশ্চেতি ব্রীহিযবম্। সথাহার- 

ঘন্দৈকবস্ভাবঃ । হিরণ্যং ধনম্, “হিরণ্যং দ্রবিণং ছাস্নম্” ইত্যমরঃ। তত পর্বম্ঠ একশ্যাপি 

পুরুষস্, নালং কামনাপূরণাঁয় ন সমর্থ, ভবতি। শমং শান্তিং কাঁমনানিবৃত্তিমিতি যাব ॥৮| 

 এবমিতি। ধৃতিং বৈরাগ্জনিতং ধৈধ্যম্। পৃরুং তদাখাং পুত্রম॥ ঈশ্বরে! রাজা ॥৯। 

শুক্রাচার্ষ্যের কন্যা দেবযানী ও বৃষপবার কন্যা শন্িষ্ঠার গর্ভে ধশ্ম অনুসারে 

সম্ভান উৎপাদন করিয়। দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় আপন ইচ্ছাক্রমে সমস্ত দেবোছ্াানে 

বিহার করিয়াছিলেন ॥৫--৬| 

সর্বেদবিৎ যযাতিরাজা (সেইরূপ করিয়ীও) যখন কামনার শেষ পাইলেন 
না, তখন এই নির্বেদগ্লে(কটী গাহিয়! ভার্ধ্যাদের সহিত যাইয়া বনে প্রবেশ 
করিলেন ॥৭॥ 

“পুথিবীতে যে কিছু ধান্য, যব, ধন, পশু ও পরী আছে, সে সমস্ত একজন 

পুরুষেরও কামনা! পূরণ করিতে সমর্থ হয় না; ইহ! মনে করিয়া কামনার 

নিবৃত্তি করিবে” ॥৮| 

যযাতিরাজা এইভাবে কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়। রাজেো 

(আপন পুত্র) পুরুকে প্রতিষ্টাপিত করিয়া বনে গমন করেন, (পরিশেষে মৃত্বা 
মুখে পতিত হন) ॥৯। 

রা মহারাজ প্রায়! আপনা! অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 

*. “..এক্ষটিতমোহধ্যায়? বঙ্গ বর্দ, “-তরিম্টিতমোহধায়” ব] রা নি। 



বট পঞ্চাশত্ুমোহধ্যায়ঃ 
০ বু 

নারদ উবাচ। 

নাভাগমন্বরীষঞ্চ মৃত: স্বপ্ীয়! শুশ্রুম। 

যঃ সহত্রং সহত্াণাং রাজ্ঞাঞ্েকরথোইজয়ৎ ॥১। 

জিগীষমাণাঃ সংগ্রামে সমন্তাদৈরিণোইভ্যয়ুঃ | 
শন্যুদ্ধবিদে! ঘোরা? হজন্তশ্চাঁশিবা। গিরঃ ॥২| 
বলযোগাদ্শীকৃত্য তেষাং সোইস্ত্রবলেন চ। 

ছত্রাযুধধ্বজরথাংশ্ছিত্বা প্রায়ান্ গতব্যথঃ ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। পূর্বকৃতং ব্যাখ্যানমন্থসন্ধেয়ম্ ॥১০। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাব্য-শ্রীহরিদাসদিদ্ধা স্বাগীশভট্।চাধ্যবিরঠিভারাং মহাভারত- 

টাকায়াং ভার তকৌদুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপবণি অভিমন্তাবধে পঞ্চপর্ধাশউম়োহ্ধ্যাথঃ ॥। 

নাভাগমিতি। নাভাগন্তাপত্যমিতি নাভাগন্তম। সহক্সাণাং সতত দশ লঙ্গাণি ॥১। 

জিগীষেতি। জিগীষমাণা জেতুমিচ্ছন্তঃ। ছজন্তে। ব্রবন্থ:) অশিব| অমন্ঘলস্ুচিকাঃ |২| 

বলেতি। বলযোগাৎ দেহিকসামর্্যমদ্ধাং। প্রাঞান্ বছণান্, গতবাখোহভূহ ॥৩| 

তপস্থায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই র।জ। যযাতিও যদি 
মরিয়। গিয়। থাকেন, তবে অধজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাতা পুত্রকে লক্ষা করিয়। 

আপনি অনুতাপ করিতে পারেন ন|।” যুধিষ্টির! নারদ এই কথ! স্বগ্জয়রাজার 

নিকট বলিয়াছিলেন? ॥১০॥ 
৩ 

নারদ বলিলেন-_মহারাজ শ্বঞ্জয়! নাভ।গের পুত্র অস্বরীষর(জাও মরিয়া 

গিয়াছেন শুনিয়াছি। যিনি একরথে দশলক্ষ রাজাকে জয় করিয়াছিলেন ॥১। 

অস্্যদ্ধজ্ঞ ভয়ঙ্কর শক্ররা যুদ্ধে অন্বরীবকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়। 

অমঙ্গলস্চক বাক্য সকল বলিতে থাকিয়া সমস্ত দিক্ হইতে আসিয়াছিল।২। 

তখন অন্বরীষরাজা দেহের বল ও অস্ত্রের বলে তাহাদের প্রায় ছত্র, অস্ত 

(১)."'রাজঞাকৈবমযোধয়ঘ _পি,..রাজ্ঞাঞ্চৈকস্মঘোরযংব। নি। (৩-ছিক। গ্রাণান্ 
গতব্যথঃ--বা.-ছিত্বা প্রাসান্ গভব্যথ: বর্গ বদ্ধ ণি। 



8৫৪ মহাভারতে দ্রোণ__ 

ত এনং মুক্তসন্নাহীঃ প্রার্থয়ন্ জীবিতৈধিণঃ | 
শরণ্যমীয়ুঃ শরণং তব স্ম ইতি বাঁদিন? ॥8॥ 
স তু তান্ বশগান্ কৃত্ব! জিত্বা চেমাং বন্ুন্ধরাম্। 

ঈজে যজ্ঞশতৈরিকটর্যথ। শাস্ত্রং তথানঘ ! ॥৫| 
বুভূজুঃ সর্ববসম্পন্নমন্নমন্যে জনীস্তথা | 

তস্মিন্ যজ্জে তু বিপ্রেক্দ্রাঃ সুতৃপ্তাঃ পরমাচ্চিতাঃ ॥৬| 
মোদকান্ পুরিকাপুপান্ ধানীধমকশক্কুলীঃ । 

করন্তান্ পৃথুষ্ব্ধীক! অন্নানি স্ুকৃতানি চ ॥৭॥ 
সুপান্ মৈরেয়কান্ পুপান্ রাঁগষাঁড়বযাবকান্। 
মিষ্টান্নানি স্তযুক্তানি মৃদুনি স্বরভীণি চ ॥৮। 
ঘতং মধু পয়স্তেয়ং দধীনি রমবন্তি চ। 

ফলং মুলঞ্চ স্ুম্বাছু দবিজাস্তত্রোপতূঞ্জতে ॥৯॥ (বিশেষকম্) 

ভারতকৌমুদী 
তইভি। তে বৈরিণঃ, এনমন্বরীষম্। মুক্তসন্নাহা; তাক্তযুদ্ধসঙ্জ; 181 

সইতি। ঈজে যজনং চকার, ইষ্টেরডিলঘিতৈ: ॥৫॥ 

বুহুজুরিতি। সর্বসম্পন্নং সকলোপকবণযুক্তম্। স্তৃষ্ঠা অভবন্নিতি খেষঃ || 

মোদকানিতি। পুরিকাপৃপ-ধনক-রাগধান্ডবাদীনি ত্দানীস্কনখাগ্বস্তনামানি। শর্ষলী- 

ভিলতগুলমামমিশ্রিতঃ খাগ্বিশেষঃ| করল্তান্ দিমিশ্রিতশক্,ন্, পৃথমুদ্ধীক। বৃতদ্রাক্গা: 

ধ্বজ ও রথ ছেদরনপূর্বক তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া মনোবেদনাশৃন্ 

হইলেন ॥৩॥ 

পরে সেই শক্রুরা জীবনার্থী হইয়। যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অন্বরীষেব 

নিকট জীবন প্রার্থনা করিল এবং “আমরা আপনার অধীন” এই কথা বলিয়! 

শরণাগতরক্ষক অস্বরীষের শরণাপন্ন হইল ॥৪। 

নিষ্পাপ স্থঞ্জয়রাজা! এইভাবে অস্বরীষরাজা সেই শক্রগণকে বশীডৃত 

করিয়া এই পুথিবীটাকে আপন অধিকারে আনিয়া শাস্ত্র অনুসারে অভীষ্ট শত 

শত যন করিয়াছিলেন ॥৫॥ 

সেই সকল যজ্ঞে অন্য লোকেরা সর্বপ্রকার উপকরণযুক্ত অন্ন ভোজন করিত, 

তার ব্রাঙ্গণেরা বিশেষ সম্মানিত হইয়। পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন ॥৬| 

মোদক (মোয়া), পুরিকাপৃপ (পুলীপিঠা), খই, ধমক (জিলাপি), শঞ্ুলী 

(৭). -সবাদুপূর্ণা্চ শঘুলী:...বা নি,..স্থরুতান্তপি_পি। (৮)..'রাগখাগুবপানকান্ 

ব।, রাগষাড়বপানকান্-..নি। ৮ 
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মদনীয়ানি পানানি বিদিত্বা। চাত্মনঃ সুখম্। 

আপিবন্তি যথাকামং পানপা গীত্বাদিতৈ? ॥১০। 
তত্র স্ম গাথা গায়ন্তি ক্ষীবা হুষ্টাঃ পঠন্তি চ। 
নাভাগস্ততিসংযুক্তা ননৃতুশ্চ সহত্রশঃ ॥১১। 

তেষু যজ্রেষন্বরীষে। দক্ষিণামত্যকালয়ৎ। 
রাজ্ঞাং শতসহত্রীণি দশ প্রযুতবাজিনাম্ ॥১২। 

হিরণ্যকবচান্ সর্ববান্ শ্রেতচ্ছত্রোপশোভিতান্। 

হিরণ্যস্ন্দনারূঢ়ান্ সানুঘাত্রপরিচ্ছদান্। 

ঈজাঁনে! বিততে যজ্জে দক্ষিণামত্যকা লয়ৎ ॥১৩। 
ভারতকৌমুদী 

স্থকৃতানি স্পক্কানি। মৈরেয়কান্ মগ্বিশেষান্ পাপজনকঙ্থরাদীতরান্। সুযুক্তানি স্বৃখাছা- 

দ্রব্যমিশ্রিতানি | পরো ছুগ্ধম্। দ্বিজ] ব্রাঙ্গণক্ত্রিয়বৈশ্ঠাঞ। উপভূগ্ধতে স্ম ॥৭-ন 

মদেতি। মদরন্তীতি মদনীয়ানি | করউষ্যণীয়ঃ। পানানি মগ্যানি ॥১০। 

তত্রেতি। ক্ষীবা মত্তাঃ। নাভাগস্থ তৎপুত্রস্তাঙ্থরীযস্ত স্তরতিসংযুক্তাঃ ॥১১। 

তেঘিতি। অত্যকালয়ৎ ব্তরৎ। শতসহন্লাণি লক্ষাণ্চি প্রমুতমত্রামূতম। “সপু 

বিস্তাগমা ধন্মা দায়ে! লাভঃ ত্রয়ে৷ জয়ঃ” ইতি মনৃক্তেবিজিতেষু স্ববোৎপন্তে্।নসন্তব ইতি 
বোধ্যম্ ॥১২। 

ভারতভাবদীপঃ 
নাভাগমিতি ॥১--৯॥ মদনীয়ানি ম্দকরাণি জ্রাদীনি, পাঁনানি পাপহেতনিতি জাত 

হখলিপ্লাবঃ পিবস্তীত্যর্থ: ॥১০--১১॥ অত্যকালয়ং দাতুং নিধাশিতবান্। জিত! রাজান এব 
সোপঞ্করদক্ষিণাত্বেন দত্তাঃ, তেষাং রাজ্যানি তে রাজানস্চ ত্রাঙ্গণসাৎ কুত। ইতার্থ; ॥১২_-১৬| 

ইতি দ্রোণপর্ববণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্পঞ্চাখভমোহ্ধ্যায় ৫9 

(তিলের মোয়1), দরই-ছাতু, বড় কিস্মিস্, স্তুপক্ক অন্ন, ডাল, তাড়িত, পিষ্টক, 

রাগষাঁড়ব (পিষ্টকবিশেষ), যবের যাউ, সুখাদ্াদ্রব্যযুক্ত কোমল ও সৌরভশালী 
নানাবিধ মিষ্টান্ন, ঘ্ৃত, মধু, ছুপ্ধ, জল, সরস দধি এবং স্বস্বাছ্ব ফল ও মূল এই 
সকল দ্রব্য সেই সকল যজ্জে দ্বিজাতিরা ভোজন করিতেন ॥৭_-৯॥ 

মদ্ঘপায়ীরা আপনাদের সুখ বুঝিয়৷ গান ও বাছের সহিত ইচ্ছান্টুসারে 

মন্ততাজনক মদ্ধ পান করিত ॥১৩। 

সহস্র সহস্র মত্ত লোক আনন্দিত হইয়! অশ্বরীষের স্তৃতিগাথা গান করিত, 

পাঠ করিত ও নৃত্য করিত ॥১১॥ 

অশ্বরীষরাজা সেই সকল যজ্জে লক্ষসংখাক যাজ্ধিকের হস্তে লক্ষসখ্যক 
রাজাকে দক্ষিণান্বরূপ দান করিয়াছিলেন ॥১২॥ 

পিসী শা শশী পাশাপাশি 

(১০)..অপিবস্ত যথাকামম্.."বা নি। 



৪৫৬ মহাভারতে 

মুর্ধীভিষিক্তাংশ্চ নৃপান্ রাজপুত্রশতানি চ। 

সদণ্ডকোধনিচয়ান্ ব্রাহ্মণেভ্যে হামন্যত ॥১৪॥ 

নৈৰ পুর্বে জনাশ্চক্রুর্ন করিঘ্ন্তি চাপরে । 

যথাম্বরীযো নৃপতিঃ করোত্যমিতদক্ষিণঃ | 

ইত্যেবমন্থমোদন্ত গ্রীতা যস্ত মহ্র্ষয়ঃ ॥১৫॥ 

স চেন্মমার স্গ্ীয় ! চতুর্ভদ্রুতরস্তয়!। 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তৃভ্যং ম৷ পুত্রমন্থৃতপ্যথাঃ। 

অযভ্বানমদাক্ষিণ্যমভি শৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥১৬। 

ইতি শ্রীমহ।ভারতে শতপাহক্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্করণ্যভি- 

মন্যুবধে যৌড়শরাজিকে ফট্পঞ্চাশভমো হধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 

ভারতকৌমুদী 

অথ কিন্তুতান্ রাজ; অত্যকালয়দিত্যাহ হিরণ্যেতি। হিরণ্যকবচান্ স্বণবন্মণঃ | শ্ন্দনে| 

রথঃ। অন্রযাত্র/ অনুচরাঃ। ঈজানে! যজন্, বিতভে বিস্তুতে । ষট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥১৩| 

মুর্দেতি। যুর্দীভিষিক্তান রাঙ্যাভিষেককালে । দণ্ডোহত্র তদ্ুপায়সৈন্যপরঃ ॥১৪॥ 

নেতি। করোতি যজ্ঞান্। অন্বমৌদন্ত অস্থাপাগচ্ছন্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোক: ॥১৫। 

সইভি। পৃবং ব্যাখ্যাতমিদম্ ॥১৬। 

ইতি মহ্ামভোপাব্যার-ভারতাচাধ্য-গ্রহরিদা সসিদ্ধা ্তবাগীশভট্রাচারধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসগাথ্যাগথাং দ্রোপপর্ববণি অডিমম্গুবধে যট্পঞ্চাশ ত্তমোইধ্যায়; || 

যজ্জেে প্রবৃত্ত অন্বরীষরাজ! স্বকীয় বিস্তৃত যজ্জে স্বর্ণময়কবচধারী, শ্থেতছত্র- 

শোভিত, স্বর্ণময়রথারূট এবং অনুচর ও পরিচ্ছদযুক্ত সমস্ত রাজাকে দান 

করিয়াছিলেন ॥১৩। 
তিনি সৈন্য ও কোযসমূহের সহিত রাজ্যাভিষিক্ত রাজগণকে এবং শত শত 

রাজপুত্রকে ব্রাহ্মণহস্তে অপণ করিয়।ছিলেন ॥১৪। 

তাহাতেই মহধির! সন্তষ্ট হইয়। ধাহার সম্বন্ধে এইরূপ অন্থুমোদন করিতেন 

যে, 'অমিতদক্ষিণাঁদাতা অন্বরীষরাঁজা যেরূপ যজ্ঞ করিতেছেন, এরূপ যজ্ঞ পুর্বে 

কেহ করেন নাই, কিংবা ভবিষ্যতেও অন্ত কেহ করিবেন না” ॥১৫॥ 

খিত্যনন্দন মহারাজ স্প্তয়! আপনা অপেক্ষা! যাগ, বেদপাঠ, দান ও 

তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই রাজা। অস্বরীষও যদি 

মরিয়া গিয়া থাকেন, তবে অযজ্ঞকাঁরী ও অদক্ষিণাদাত৷ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়! 

আঁপনি অনুতাপ করিতে পারেন না”। যুধিষ্টির! নারদ এই কথা স্থঞ্য় 

রাজার নিকট বলিয়াছিলেন” ॥১৬। 
শিশ্ন শত শা সাপ 

শপ ৮৩ 

7.৯. 5-দ্ধিষষ্টিতযোহধ্যার বঙ্গ বর্ধ, “..চতুষষ্টিতমোহধ্যায় বা রা নি। + 



সপগ্তপঞ্কাশত্তমোহধ্যায়ং | 
০ 

নারদ উবাচ । 

শশবিন্দুঞ্চ রাঁজানং স্কৃতং স্প্তীয়! শুশ্রম। 

ঈজে যো বিবিধৈর্যজ্েঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রম ॥১। 
তস্ত ভার্য্যাসহআণ।ং শতমা সীম্মহাত্মনঃ | 

একৈকল্যাঞ্চ ভার্য্যায়াং সহজ্ং তনয়াভবন্ ॥২। 

তে কুমারা; পরাক্রান্তাঃ সর্ব নিযুতযাঁজিন?। 

রাজানঃ ক্রতুভির্ুখ্যৈরীজানা বেদপারগাঃ ॥৩| 
হিরণ্যকবচাঃ সর্বেবে সর্বেবে চোভমধান্বিনঃ | 

সর্ধ্বেহশ্বমেধৈরীজা নাঃ কুমারা; শাশবিন্দবাঁঃ | 
তানশ্বমেধে রাজেন্দ্র! ব্রাঙ্গণেভ্যোহদদৎ পিতা ॥8॥ 

শশেতি। ঈজে যজনং ঢকার। শ্রীমান্ অতীবসম্পৎমম্পন্নঃ |) 

তক্তেতি।  ভাধ্যাসহআজাণাৎ তং লক্ষভাধ্যাঃ। তনয়াভবন্নিতি বিমর্গলোপেহপি 

সন্ধিরার্ষ; ॥২॥ 

তইতি। ঈজান! যজন্ত আসন্ ॥৩| 
'ইরণ্যেতি | শাশবিন্দবাং এখবিন্দো; পুত্রাঃ | পিত। এশবিন্ুঃ। যট্পাদোুয়ং 

শ্লোক ॥9| 

নারদ বলিলেন--“মহারাজ স্থঞ্জয়! শশবিন্দুরাজাও মৃতামুখে পতিত 

হইয়াছিলেন শুনিয়াছি; অত্যন্তসম্পত্তিশালী ও যথার্থপরাক্রমী যে রাজা 

নানাবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১। 

সেই মহাতআ্ীর একলক্ষ ভার্ষা। ছিল; তাহার আবার প্রতোক ভাধ্যার গভে 

একসহত্র করিয়া! পুত্র জন্মিয়াছিল ॥২॥ 

সেই কুমারের! সকলেই পরাক্রমশালী, বেদপারদর্শী ও রাজা হইয়! নিষুত 

যজ্ঞ করিবার সঙ্কন্প করিয়া প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৩। 
০ শি 

(৪)...ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পিতা__পি। 

৫৮ 



৪৫৮ মহাভারতে দ্রোঁণ-- 

শতং শতং রথগত। একৈকং পুষ্ঠতে হন্বযুঃ। 
রাজপুত্রং তদ। কন্যাস্তপনীয়বিভূষিতাঃ ॥৫॥ 

কন্যাং কম্যাং শতং নাগ! নাগে নাগে শতং রথাঃ। 

রথে রথে শতপ্চাশ্বা বলিনো হেমমালিনঃ | 

অশ্বে অশ্বে সহত্রং গা গবাং পশ্চাদজাবিকম্ ॥৬॥ 

এতদ্ধনমপর্য্যস্তমশ্বমেধে মহামখে | 

শশবিন্দুর্মহাভাগো ব্রাহ্মণেভ্যো হামন্যত ॥৭॥ 
বার্ষা যৃপাশ্চ যাবস্তে। হ্বশ্বমেধে মহামখে। 
তে তথৈব পুনশ্চান্তে তাবন্তঃ কাঞ্চনীভবন্ ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
শতমিতি। তপনীয়বিভূষিতাঃ স্বণালঙ্কারালঙ্কৃতাঃ ॥৫| 

কন্যামিতি। নাগা হস্তিনঃ। হেমমালিনঃ স্বর্ণমালাধারিণঃ অন্বযুরিত্যন্বৃত্তিঃ । অজ।- 

শ্ছাগাশ্চ অবয়ে! মেষাশ্চ তেযামিদৎ বুন্দমিতাজাবিকমূ। ফট্পাদোহ্যং শ্লোকঃ ॥৬| 

এতদিতি। অপধ্যন্তমসীমম্। অমন্তত দ্তত্রনোঙ্গীকৃতবান্ ॥৭| 

বার্ষা ইতি। বার্ষা বৃক্ষনিশ্মিতাঃ। কাঞ্চনীভবন্গিতি বিসর্গলোগেহপি সন্ধিরার্ষ: |৮| 

_. শশবিন্দুরাজার সেই পুত্রের সকলেই ব্বর্ণকবচ পরিধান করিতেন, উত্তম 
ধনুদ্ধর হইয়াছিলেন এবং সকলেই অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। রাজশ্রেষ্ট ! 
তৎপরে পিতা শশবিন্দ্ু এক অশ্বমেধযজ্ঞে সেই পুনত্রগণকে ত্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ 

করেন ॥৪॥ 

তৎকালে স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত একশত করিয়৷ কন্যা রথে আরোহণপূর্বক 
এক এক জন রাজপুত্রের পিছনে গমন করিয়াছিলেন ॥৫॥ 

এক একটী কন্যার পিছনে একশত করিয়। হাতী, প্রত্যেক হাতীর পশ্চাতে 

একশত করিয়া রথ, প্রত্যেক রথের পিছনে একশত করিয়া বলবান্ ও স্বর্ণ 
মালাযুক্ত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পিছনে একশত করিয়া গরু এবং সেগুলির 

পিছনে আবার বহুতর ছাগ ও মেষ চলিয়াছিল ॥৩॥ 

মহাত্মা শশবিন্দু তাহার অশ্বমেধমহাযজ্ঞে এইরূপ অসীম ধন ব্রাক্মণদিগকে 

দান করিয়াছিলেন ॥৭॥ 
তাহার অশ্বমেধমহাঁযজ্ছে যতগুলি বৃক্ষের যুপ ছিল, ততগুলি সেইরূপই 

স্বর্ণের যুপ নিম্মিত হইয়াছিল ॥৮॥ 
.৫)-তপনীয়ঙবলঙ্তা৮_পি বা নি। (৬)--"যাবস্ত অশ্মমেধে-..ব। নি,..যাবস্তো অঙ্বমেধ 

'**বঙ্গ বদ্ধ । 



পর্ববণি সগডপধ্চীশভমোহ্ধ্যায়ঃ। 

ভক্ষ্যান্নপাননিচয়াঁঃ পর্বতীঃ ক্রোশমুচ্ছি তাঃ। 
তম্যা শ্বমেধে নির্কৃতে রাজ্ঞঃ শিষটীস্ত্রয়োদশ ॥১॥ 

তুঁউপুষউজনাকীর্ণাং শান্তবিদ্বামনাময়ামৃ। 
শশবিন্দুরিমাং ভূমিং চিরং ভুক্ত দিবং গতঃ ॥১০| 
স চেন্মমার হ্হঞ্জয় ! চতুর্ভদ্রেতরস্তয়া | 
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং ম৷ পুত্রমনুতপ্যথাঃ। 
অবস্ৰানমদাক্ষিণ্যমভি শ্ৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥১১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপসাহক্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভ্রোণপর্বণ্যভি- 
মন্যুবধে যোড়শরাজিকে সপ্তপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
ভক্ষ্যেতি | তস্য রাজঃ শশবিন্দোঠ অশ্বমেধে নিবুন্তে নিষ্পন্ে মতি, ভক্ষ্যাণাং ম্খাগ্ানাম্ 

অন্নপানানাং নিচয়ঃ সমূহে। যেধু তে, ক্রোশং যাবছুচ্ছি ত| উচ্চাঃ, শিষ্টাঃ পাকশাস্থোক্তাঃ 

ত্রয়োদশ পর্ববত! আসন্লিতি শেষঃ। ঈদৃগতিশয়োক্িরেবাবিশ্বাসমূলম্ ॥৯। 
তুষ্টেতি। শাস্বিস্লাং ভ্রিবিধোপাতরহিতাম্, অনাময়াং রোগশৃন্ঠাম্॥১০| 
মইতি। প্রথম এব ব্যাখ্যাতমিরমূ ॥১১। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্থবাগীশভট্রাচার্ধাবিরচিতায়াং মহাভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যাঝাং দ্রোণপর্বরণি অভিমন্তাবদে সপ্ুপঞ্াণভমোহব্যায় ॥০। 

ভারতভাবদীপঃ 
শএবিনুমিতি ॥১--৮। ত্রয়োদশাত্র নিচয়াঃ শিষ্টাঃ ॥৯--১১। 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্রপঞ্চাশভমোহ্ধ্যায়ঃ 1৫৭ 

৪৫৯ 

শশবিন্লুরাজার সেই অশ্বমেধযজ্ঞ নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, একক্রোশ উচ্চ 

শান্ত্রোক্ত উত্তম খাগ্ঠ ও পেয় বস্ত্র তেরটা পব্ত প্রস্তুত হইয়াছিল ॥৯॥ 
হুষ্ট ও পরিপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ, নিধিদ্ব ও রোগ্রশুন্য এই পৃথিবীটাকে দীর্ঘ- 

কাল ভোগ করিয়। শশবিন্ুরাজ! স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন ॥১০। 

খ্বিত্যনন্দন মহারাজ শ্বঞ্জয়! আপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপঠ, দান ও 
তপস্থায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই শশবিন্দুরাজাও যদি 

মরিয়৷ গিয়া থাকেন, তবে অযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাত৷ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া 
আপনি অন্ধতাপ করিতে পারেন না” । যুধিষ্টির! নারদ এই কথা হ্ঞ্জয়রাজার 

নিকট বলিয়াছিলেন? ॥১১॥ | 

(৯)...সর্বত: ক্রোশমুচ্ছি.তা:- বর | * “-ত্রিষষ্টিতমোহধ্যাঘঃ বঙ্গ বদ্ধ * পঞ্চ- 

মষ্টিতমোহ্ধ্যায়ণ বা রা নি। 



অষ্টপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 
(86) 

নারদ উবাচ। 

গয়ধণমূর্তরযুসং স্কৃতং স্যগ্জয়! শুশ্রুম। 
যে! বৈ বর্ষশতং রাজ হুতশিষ্টাশনোইহভবৎ ॥১॥ 
তন্মৈ হ্যগ্ির্বরং প্রাদীভতো বত্রে বরং গয়ঃ | 
তপসা! ত্রহ্ষচর্য্যেণ ব্রতেন নিয়মেন চ ॥২॥ 

গুরূণাঞ্চ প্রসাদেন বেদানিচ্ছামি বেদিতুমৃ। 

স্বধর্থ্েণাবিহিংস্তান্যান্ ধনমিচ্ছামি চীঁক্ষয়ম ॥৩॥ (ঘুগ্মকম্) 

বিপ্রেধু দদ তশ্চৈব শ্রদ্ধা ভবতু নিত্যশঃ। 
অনন্যাস্ত্র সবর্ণাস্ত পুত্রজন্ম চ মে ভবেৎ ॥8॥ 

ভারতকৌমুদী 
গয়মিতি। অমূর্থরয়মোহপত্যমিতি আমৃর্তরযসন্তম। হুতশিষ্টাশনো ভোমাবশিষ্ঠ- 

ভোক্ত। ॥১। 

তম্মা ইতি। নিয়মেন শৌচাদিনা। অবিহিংস্ত অবিনাশ্ত॥২--৩| 

বিপ্রেঘিতি। আধ বিশ্বাস । অনন্যান্ন অন্যপরিণীতাভিন্নাস্ত ॥9| 

ভারতভাবদীপঃ 

গয়মিতি স্পঞ্ঠার্থ; |১-২০।॥ 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্কাশত্তমোহধ্যায়; ॥০৮। 

নারদ বলিলেন_“মহারাজ স্মগয়! অমূর্তরয়।র পুত্র গয়রাজাও মরিয় 

গিয়াছেন শুনিয়াছি; যে রাজা একশত বৎসর যাবৎ কেবল হোমের অবশিষ্ট 

দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া রহিয়াছিলেন ॥১॥ 

ক্রমে অগ্নিদেব প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে বর দান করিতে চাহিলেন, তখন 

গয়ও বর গ্রহণ করিলেন যে, “তপস্তা॥ ত্রহ্মচর্ধ্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুদের অনুগ্রহে 

আমি সমস্ত বেদ জানিতে ইচ্ছা করি এবং আপন ধর্ে অন্যের হিংসা না করিয়া 

অক্ষয় ধন লাভ করিবার কাঁমন। করি ॥২--৩। 

ত্রাহ্মণগণকে দান করিবার পক্ষে যেন সর্বদাই আমার শ্রদ্ধা থাকে এবং 

স্বকীয় সবর্ণা তা্যাদের গর্ভেই যেন আমার পুত্র জন্মে ॥৪| 

(৯ গয়ধাধূর্তরজসম্.. .নি। 



অ্টপঞ্চাশভমৌ হধ্যায়ঃ। নি 

অন্নং মে দদতঃ শ্রদ্ধা ধন্মে মে রমতং মনঃ | 

অবিদ্বপ্চীস্ত মে নিত্যং ধন্মকার্যেযু পাবক ! ॥৫॥ 
তথ। ভবিষ্যতীত্যুক্ত। তন্রৈবান্তরধীয়ত। 
গয়ো হবাপ্য তৎসর্ববং ধন্মেণারীনজীজযুৎ ॥৬। 

স দর্শপৌর্ণমাঁসাভ্যাং কাঁলেমগ্রয়ণেষু চ। 
চাতুর্মাস্তৈশ্চ বিবিধৈরযাজ্ঞেশ্চা বাপ্তদক্ষিণৈঃ | 
অযজচশ্রদ্ধয়। রাঁজ। পরিসংবতসরান্ বহুন্ ॥৭। 
গবাং শতসহআীণি শতমশ্বশতাঁনি চ। 

শতং নিষ্ষসহআণি গবাঁঞ্চাপ্যযুতানি ঘট্। 
উত্থায়োথায় সংপ্রাদাৎ পরিসংবৎসরান্ শতম্ ॥৮। 

নক্গত্রেধু চ সব্রেধু দদন্ক্ষত্রদর্ষিণাঃ | 

ঈজে চ বিবিধৈর্ষজ্ৰর্ষথ| সোমোহঙ্গিরাস্তথা ॥৯। 

ভারতকৌমুদী 

অন্নমিতি। বিদ্বশ্যাভাবোহবিদ্বম্ অভাঁবার্থে অবারীভাবঃ| হে পাব! অগ্নে। ॥৫| 

তথেতি। অন্থরদধীয়ত অগ্নিরিত্যর্থাৎ। অজীজয়ং অজযই ॥৬| 

চাতুরিতি। অগ্রয়ণেযু নবশস্তপাকসঙ্গছ্থেযু, তত্র কর্তবাঘজৈরিত্তার্থঃ | চাতুর্মাশৈত্র তৈ। 
এবপ্ত। ধ্িগৃভির্লক| দক্ষিণা যেযু তৈ2। ফট্পাদোহরং শ্োকঃ 0৭ 

গবামিতি | সংখ্যোক্তিবহুমাত্রপর1 | নিক্ষসহআ্রাণি বু ্ ব্ণগুদাঃ | মটুপাদোহ্যং শোর 20৮ 

নঙ্গত্রেঘিতি। নক্ষত্রেষু অশ্বিন্যাদিযু) নক্ত্রদক্ষিণ। খুক্তারশিণাঃ ॥৯| 

আর অগ্নিদেব ! অন্নদানে যেন আমার শ্রদ্ধা থাকে, ধন্মে যেন আমার মন 

শ।স্ত রহে এবং আমার ধন্মকাধ্যে যেন কখনও কোন বিদ্বু হয় না" ॥৫| 

“তাহাই হইবে এই কথা বলিয়া অগ্রিদেব সেই স্থানেই অস্তঠিত হইলেন। 

গয়রাজাও সেই সমস্ত পাইয়া ধন্ম অনুসারেই শক্রদিগকে জয় করিলেন ॥৬| 

ক্রমে তিনি দর্শষাগ, পৌর্ণমীসযাগ, নবশস্েষ্টি, চাতুর্মাস্ত এবং দক্ষিণ।দান- 

পূর্বক অন্তান্ত নানাবিধ যক্জদ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে বহু বৎসর যাবৎ দেবপুজা 

করিলেন ॥৭॥ 

গয়রাজা শত বংসর যাবৎ প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়া বহুলক্ষ ও 

যাট হাজার গরু, দশ হাজার ঘোড়া এবং বহুলক্ষ মোহর দান করিতেন ॥৮| 

(৫)...ধর্শে মে বসতাং মন:...পি। (৮) যঃ গ্রাদাহপি। (৯) থ। সোমোহঙ্গির। 

ধখ-পি বৰ নি | 



৪৬২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সৌবর্ণাং পৃথিবীং কৃত্ব! ঘ ইমাঁং মণিশর্করামূ। 
বিপ্রেভ্যঃ প্রাদদদ্রাজ। সোহশ্বমেধে মহাঁমথে ॥১০।॥ 
জান্বনদময়া বুপাঃ সর্বে রত্রপরিচ্ছদাঃ। 
গয়ন্তাসন্ সম্ুদ্ধান্ত সর্বভূতমনোহরাঃ ॥১১॥ 

সর্বকামসমৃদ্ধাংশ্চ প্রাদীভাংশ্চ গয়স্তদ1। 

ব্রাঙ্গণেভ্যঃ প্রহুফটেভ্যঃ সর্ববভূতেভ্য এব চ ॥১২। 

সসমুদ্রবনদ্বীপনদীনদমরঃস্থ চ। 
নগরেধু চ রাষ্ট্রেধু দিবি ব্যোন্নি চ যেহবসন্ ॥১৩॥ 

ভূতগ্রামাশ্চ বিবিধ স্থতৃপ্তা বজ্ঞসম্পদ। | 

গয়স্য সদৃশো যজ্ঞে। নাস্তযন্য ইতি তেইঞ্রবন্ ॥১৪॥ (বুগ্মকম্) 

ঘটত্রিংশদযোজনায়ামা ব্রিংশদ্যৌজনমায়তা । 
পশ্চাঁৎ পুরশ্চতুবিংশদেদী হ্াাসীদ্ধিরগ্নয়ী ॥১৫॥ 

গয়স্য যজমানস্থ মুক্তাবজ্রমণিস্তৃতা। 

প্রাদাৎ স ব্রাঙ্ষণেভ্যোহথ বাঁসাঁস্যাভরণানি চ ॥১৬| 

সৌবণামিতি। মণয় এব পর্করাঃ কন্ধর। যত্ত্র তাম্ ॥১০। 

জাঞ্গনদেতি। জাঙগ,নদময়াঃ স্বপনয়াঃ। রঙ্জান্তেব পরিচ্ছদ। ভূষণানি যেষাং তে ॥১১। 

সর্বেতি। কাশ্যন্ত ইতি কাম] অভীষ্টপদার্থাঃ সর্বৈঃ কামৈঃ সমুদ্ধান্তান্ ॥১২। 

সেতি। দিবি স্বর্গে । ভূতগ্রামাঃ প্রাণিসমুহাঃ ॥১৩--১৪। 

_ শয়রাজা চন্দ্র ও অঙ্গিরার ন্যায় সমস্ত নক্ষত্রে মুক্তা দক্ষিণা দান করত; 

নানাবিধ যজ্ঞ করিতেন ॥৯। 

সেই যে গয়রাজ। অশ্বমেধমহাযজ্ঞে মণির কাকরযুক্ত স্বর্ণময় পৃথিবী নিশ্মাণ 

করিয়। তাহা ব্রাক্মণগণকে দান করিতেন ॥১০॥ 

গয়রাজার যজ্ছে সকল বুপই স্বর্ণময়, রত্বভৃষিত, সমৃদ্ধ ও সমস্ত প্রাণীর 

মনোহর হইত ॥১১॥ 

এবং গয়রাজা য্রশেষে সর্ববাভীষ্টপূর্ণ সেই যুপগুলি আনন্দিত ব্রাহ্গণগণবে 

ও অন্য সকল জাতিকে দান করিতেন ॥১২॥ 

সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদী,নদ, জল।শয়, নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও আকাশে যে সক 

নানাবিধ প্রাণী বাস করিত, তাহারা গয়রাজার যজ্ঞসমৃদ্ধিতে অত্যন্ত তৃপ্তি 

লাভ করিয়া বলিত-_-গয়রাজার যজ্ঞের তুল্য যজ্ঞ আর নাই” ॥১৩--১৪॥ 

7১৩. দীনদবনেয চ..পিবানি। . 



পর্বর্রণি অফ্টপঞ্চাশভযো ইধ্যায়ঃ | ৪৬৩ 
যখোক্ত। দক্ষিণাশ্চান্যা৷ বিপ্রেভ্যো৷ ভূরিদক্ষিণ | 
যত্র ভোৌজনশিস্ত পর্ববতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥১৭॥ 
কুল্যাশ্চ ক্ষীরবাহিন্যো রসানামভবংস্তদ। | 

, বস্্রীভরণগন্ধানাং রাশযশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥১৮॥ (কলাপকম্) 
যস্ত প্রভাবাচ্চ গয়স্ত্রিু লোকেঘু বিশ্রুতঃ | 

বটশ্চাঁক্ষয্যকরণঃ পুণ্যং ব্রহ্মদরশ্চ তৎ ॥১৯। 

স চেম্মমার স্যপ্ীয়! চতুর্ভ দ্রতরস্তয়। | 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তৃভ্যং ম। পুত্রমনুতপ্যথা% | 

অযস্বানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥২০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্মাং সংহিতীয়।ং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্ববণ্যভি- 
মন্যুবধে ষৌড়শরাজিকে অন্টপ্চাশত্তমোইধ্যায়? ॥০।॥ &% 

ভারতকৌমুদী 
যড়িতি। ঈদৃশস্থলে যৌজনপদং বিতন্তিপরমিতুক্তমাদিপর্কাণি। আঘামে। দৈর্দাম্। 

আয়ত বিস্তৃতা। পশ্চাঁদধঃ, পুরশ্চোদ্ধে, চতুবিংখদ্যোজনানি, হিরপ্মনী স্ব্মিমী। মুক্তাভি- 

বজৈহ্গীরকৈর্মণিভিশ্চ সততা আবৃতা । ভোজনশিষ্টন্ত ভোজনাং পরমুদবৃত্তশ খাগ্াস্যান্াদে; | 

কুল্যাঃ ক্ষুদ্রাঃ কত্রিমাঃ সরিতঃ, ক্ষীরবা হিন্টে। ছুপ্ধবারিণযঃ, রমানামন্ততরলদ্রব্যাণাম্ ॥১৫--১৮| 

যস্তেতি। বটে! বৃক্ষ: অক্ষষ্যং করণং শরীরং যন্য সঃ ত্রঙ্গসরো নাম জলাশয়? ॥১৯। 

সইতি। বিবৃতমিদং প্রাক ॥২০| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-শ্রীহরিদীসসিদ্ধান্তবাগীশ ভ্টাচা ধাবির চিতায়াং মহাভারত- 

দিতি ভারতকৌমুদীসমাধ্ায়া দ্রোখপর্ববণি অভিমন্ঞাবদে অষ্টপঞ্চাশভ্মোহ্বায়ত ॥০| 

যজ্ঞে প্রবৃত্ত গয়রাঁজার যজ্জবেদিটা অষ্টাদশহস্ত দীর্ঘ, পঞ্চদশহস্ত বিস্তৃত, 

দ্বাদশহস্ত উচ্চ ও স্বর্ণময়ী ছিল এবং তাহা মুক্তা, হীরক ও মণিদ্বারা আবৃত 

হইয়াছিল। প্রচুরদক্ষিণাদাতা৷ গয়রাজা ব্রাহ্মণগণকে বসব, অলঙ্কার ও যথোক্ত 

দক্ষিণ দান করিয়াছিলেন। যে যজ্ঞে ভোজনাবশিষ্ট খাছ বস্তর পচিশট। 

পর্বত, ছুগ্ধ ও অন্য তরলবস্তুর অনেক ক্ষুদ্র নদী এবং দানের অবশিষ্ট নানাবিধ 

বস্ত্র, অলঙ্কার ও গন্ধত্রব্যের রাশি উদ্বত্ত ছিল ॥১৫-__১৮ 

যাহার প্রভাবে গয়রাজ! ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সেই অক্ষয় বট 

এবং পবিত্র ব্রহ্মমরোবর দীর্ঘকাল বিদ্যমান ছিল ॥১৯। 
শপ শিপ এটি শশা শি শশী টিন শি পাশ টিন পনি শত শশী শীশিতি 

0৯. 'যথোক্তদক্ষিণাঃ***বঙ্গ বদ্ধ। (১৮) কুল্যাঃ কষরবাহিত্তঃ .পি বঙ্গ বদ্ধ। * 

চতুষে্টিতমোহধ্যায়ত বঙ্গ বর্ঘ, “...ষট্যটরিতমোহধ্যায়?? বা রা নি। 



উনষষ্টিতমোহ্ধ্যায়। 
6 ও 

নারদ উবাচ। 

সাঁংকৃতিং রত্তিদেবঞ্ধ স্থৃতং স্বীয়! শুশ্রুম। 

যস্ত দ্বিশতসাহআ! আসন্ সুদ! মহা তন? ॥১। 
গৃহানভ্যাগতাঁন্ বিপ্রানতিখীন্ পরিবেশকাঃ | 
পক্কাঁপক্কং দিবাঁরাভ্রমপর্য্যস্তং ধনং তদ। ॥২॥ 

ন্যায়েনাধিগতং বিভুং ব্রাঙ্গণেভ্যে। হামন্যত | 

বেদানধীত্য ধন্মেণ যশ্চক্রে ছ্বিষতে। বশে ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
সাংরৃতিমিভি। সম্যক কৃতং যেন স সংরুতন্তশ্াপত্যৎ সাংরৃতিন্তম্। দাঃ পাকা?) 
গৃভানিতি। অতিথীন্ প্রাপ্য । প্কাপ্ং খা্ং দছুঃ| রাজা চ ধন্ং দূদৌ |২। 

স্তায়েনেতি। অধিগতমজিতম্। অমন্যত দত্ততেনাহ্ষীকূতবান্ ॥৩। 
স্্্. - 

খ্িতানন্দন মহারাঁজ স্যপ্য়! আপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 

তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই গয়রাজাও যদি 

মরিয়া গিয়া থাকেন, তবে অধযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাতা পুত্রকে লক্ষ্য করিয়। 

আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না ॥ যুধিষ্ঠির! নারদ এই কথা স্বপ্তায়রাজার 

নিকট বলিয়াছিলেন? ॥২০। 
9৪5০০ 

নারদ বলিলেন-__“মহারাজ স্থপ্কয়! সংকৃতের পুত্র রন্তিদেবও মবিয়া 

গিয়াছেন শুনিয়াছি। যে মহাত্মার ছুই লক্ষ পাচক ছিল ॥১। 

অতিথি ব্রাহ্মণের! গৃহে আগমন করিলে, পরিবেশকেরা দিবারাত্র তাহা- 

দিগকে পক ও অপকৃ খাদ্য সকল দান করিত; রাজাও তখন তাহাদিগকে 

অসংখ্য ধন দান করিতেন ॥২। 

রন্তিদেব ন্যায়ার্জিত ধন ব্রাক্মণগণকে দান করিতেন। যিনি বেদ অধর” 

করিয়। ধন্ম অনুসারে শক্রগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন ॥৩। 
পি 2 ৩ শা _০০পে পেস” শাপলা পলিশ স্পিটিশাশিপিসীশি 

পপ িিতিশীশিশীট শশী 2 

(২)...পক্কং পক্কং দিবারাত্রম্**"নি। 



উনযষ্টিতমো হধ্যায়ঃ | ৪৬৫ 

উপস্থিতাশ্চ পশবঃ স্বয়ং বং শংসিভত্রতম্। 
বহুবঃ ্বর্গমিচ্ছন্তে। বিধিবৎ সত্ত্রযাঁজিনম্ ॥8| 
নদী মহানসাদ্যস্য প্রবৃতা। চন্মরাশিতঃ | 

ত্মাচ্গম্মণৃতী পূর্বমগ্সিহোত্রান্ভবৎ পুরা ॥৫ 
ব্রাহ্মণেভ্যোহদদন্লিক্ষান্ সৌবর্ণান্ স্বপ্রভাবতঃ 
তৃভ্যং নিষ্ষং তৃত্যং নিষ্ষমিতি হ ম্ম প্রভাষতে ॥৬| 

তুভ্যং তুভ্যমিতি গ্রাদান্লিক্ষান্ শতসহজঅ্শঃ | 

ততঃ পুনঃ সমাশ্বাস্থয নিক্কানেৰ প্রয়চ্ছতি ॥৭॥ 

অল্পং দভং ময়াগ্েতি নিক্ষকোটিং প্রদায় সঃ | 

একাহ। দাস্তি পুনঃ কোহন্ান্তৎ সংপ্রদাস্ততি ॥৮। 

ভারতকৌমুদী 
উপেতি। শংসিতব্রতং দঢবতম্। সন্্যাজিনং যজ্ঞকারিণম্ ॥৪। 

ন্দীতি। মহানসাহ পাকস্থানাং | চন্মরাশিতো নিহতপশৃনাম্। ভবং অভব 11 

পাঙ্গনেভা ইতি । নিক্গান্ মুদ্রা | নিঙ্গং দদানীতি শেষঃ। প্রগাষতে স্ম রাজা ॥% 

তুভামিতি। সমাশ্থান্য দান্সমাপ্তিজ্ঞানেন বিষগ্নানিতি খেমঃ ॥৭| 

অন্পমিতি | স রন্থিদেবঃ, একাহ্ছৈব নিষ্ককোটিং গ্রদায় অদ্গা ময়! অল্প" দন্তমিতি বিভাব্য, 

পুনরপি দান্ততি দাদী; অন্য; কস্তং তাদৃশং গ্রদাস্যতি, কোহপি নেতার্থ: ৮ 

বনুতর পণ্ড স্বর্গলাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া যথাবিধানে যক্ঞকারী ও দুঢত্রত 
যে রন্তিদেবের নিকট নিজেরাই উপস্থিত হইত ॥৪8॥ 

ধাহর পাকস্থানের চন্মরাশি হইতে একটা (রক্তের) নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। 
তাহার খ্জ্ঞশালার চন্মরাশি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মে নদীটার নাম 

হইয়াছিল-_চন্গ্বতী? ॥৫॥ 

রস্তিদেব ধনের প্রভাবে ব্রাহ্মণগণকে বত ্বরণমুদ্রা দান করিতেন এবং 
পনাকে স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি, আপনাকে স্বরযুদ্রা। দিতেছি" এইরূপ বলিতেন ॥৬ 

তিনি_আপনাকে দিতেছি আপনাকে দিতেছি” বলিয়া লক্ষ লক্ষ স্বরণমদ্র! 

দান করিয়াছিলেন; পরে আবার প্রার্থীদিগকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে 

্ণমুদ্রাই দিতে থাকিতেন ॥। 
একদিনে এককেোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াও 'আজ আমি অল্প দান 

করিয়াছি" ইহ ভাবিয়! রস্তিদেব আরও দান করিতেন । সুতরাং অন্য কৌশ্ 

লাক এরূপ দান করিবে ? ॥৮। 

(৮).."নিষকোটিং সহন্রশঃ_বা নি, একাচ্ছা তামাতি ততঃ কাগ্ বিপ্রা ইতি ক্রবন্ননি। 

৫৯ 

টি 



৪৬৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

দ্বিজপাণিবিয়োগেন ছুঃখং মে শাশবতং মহ । 

ভবিষ্যতি ন সন্দেহ এবং রাজাদদদ্বস্ ॥১৯॥ 

টির সৌবর্ণান্ বৃষভান্ গোঁশতানুগান্। 
সাং শতং স্ববর্ণানাং নিষ্ষমাছুঃ পলং তথা ॥১০। 
চারার শতং সমাঃ | 

অগ্রিহোব্রোপকরণং যজ্জোপকরণঞ্চ বু ॥১১॥ 

ধষিভ্যঃ করকান্ কুন্তান্ স্থালীপিঠরমেব চ। 
শয়নাসনযানানি প্রাসাদাংশ্চ গৃহাণি চ ॥১২। 

বুক্ষাংশ্চ বিবিধান্ দগ্যাঁৎ পর্বতোপবনানি চ। 

সর্ববং সৌবর্ণমেবাসীদ্রন্তিদেবস্ত বীমতঃ ॥১৩॥ (বৃগ্মকঘ্) 

ভারতকৌমুদী 
দ্বিজেতি। শাশ্বভং কবম্। এব চিন্যিতেতি খেষঃ। বঙ্ত ধম ॥৯। 

সহশ্শশ ইতি। পারার উক্ত শিক্ষং লঙ্গনতি সাষ্টমিভি | ভবর্ানাম 

অশীতিরত্তিকাপরিমিতঙ্বর্ণা নানু, “পঞ্চরুষ্জলকে। মামন্ছে সবর্স্ক যোড়শ” ইতি মনতন| পবি- 

ভাষিতত্বাংৎ। পল রে নিঙ্গমা; | তথাপদাৎ দীন।রন্ধপমপি নিদ্দুমভরিত্যর্থ: | 

এবঞ্ক “সাষ্টে শতে স্ববর্ীনাং হে়রোভূষণে পলে। দীনারেহপি চ শিক্ষোহগ্বী” ইতামরোকে 

দনাররূপতয়াপি ব্যাখাত ইতি ন বিরোপঃ ॥১০| 

অধীতি। অদ্যদ্ধমাসমূ অদ্দমাসাদধিকং কালম্। সমা বংসরান্ ॥১১। 

ধষিভ্য ইতি । করকান্ কমগ্ুলুন। পিঠরং দর্বী, সন্তানে। বা | শনন শম্য। | দগ্াং 

বিড ॥ অথ করকাদিকং কিংভৃতমিত্যাহ সর্বমিতি ॥১২--১৩| 

“প্রার্থী ব্রাহ্মণের হস্তবিচ্ছেদে নিশ্চয়ই আমার গুরুতর দুঃখ হইবে; এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ইহা! ভাবিয়া রস্থিদেব ধন দান করিতেন ॥৯। 

তিনি শত শত গাতীর সহিত সহস্র সহস্র ব্র্ণবুষ দান করিতেন। একশত 

আট স্ববর্ণকে (মোহরকে), আট তোল! সোণাঁকে, কিংবা এক ্বর্ণমুদ্রাকে (এক 

মোহরকে) নিষ্ক বলে ॥১০॥ 

অগ্নিহোত্রের যে উপকরণ আছে এবং অন্যান্ত যজ্ছের যে সকল উপকরণ 

শীস্ে বিহিত রহিয়াছে, রস্তিদেব তাহ! শত বৎসর যাবৎ ম।সের পনর দিনের€ 

বেশী কাল দান করিতেন ॥১১। 

কমগুলুং কুন স্থালী, দর্বী (হাতা), শযা।, আসন, যান, প্রাসাদ, গর 

(৯৩). ,সৌবরস্তামীং.. নি ,সৌবর্মপ্যাপীৎ,. “বধ বন্ধ। 



পর্র্বণি উনযষ্টিতমো হধ্যায়ঃ | 

তত্রাস্ত গাঁথা গায়ন্তি যে পুরাঁণবিদে। জনাঁঃ। 
রন্তিদেবস্ত তাং দৃষ্টা মস্দ্ধিমতিমানুষীম্ ॥১৪। 
নৈতাদৃশং দৃষ্টপুর্বং কুবেরমদনেত্বপি | 
ধনঞ্চ পূর্যযমাণং নঃ কিং পুনর্মনুজেম্বিতি। 

ব্যক্তং বন্বোকসারেয মিত্যুচুস্তত্র বিশ্মিতা ॥১৫॥ 

সাংকৃতে রন্তিদেবস্থ যঘাঁং রাত্রিমতিথির্সেছ। 

আলভ্যন্ত তদা গাঁবঃ সহআণ্যেকবিংশতি; ॥১৬| 

তত্র স্ম সুদাঃ ক্রোশস্তি স্ৃষ্টমণিকুগুলাঃ। 
সুপং ভূয়িষ্টম্্ীধ্ং নাছ মাংসং যথ। পুরা ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
তন্নেতি। তত্র ত্দানীম্, গাথা; স্তিগীতানি ॥১৪। 

নেতি। পূর্্যঘাণৎ লোকৈপ্রিয়মাণমূ, নঃ অন্মাক' মন্্রেধু। ইফ* রাজপুরী, বাস্বোকাংসি 

দর্ণনমভবনান্যেব সারাণি প্রধানানি মন্তাং স|| একস: সলোপ আঘুঃ। “বন্ত হাটকে ৮” 

ইতি বিশঃ, “৪কঃ সন্।এবশ্টৌকাত ইভামরঃ। ষটুপাদোহ়ং শ্রোকঃ 0১৭। 

সা'কতেরিতি। সান্রতেঃ অ'্রতপুত্রস্ত রশ্থিদেবস্ত ভবন ইতি খেষঃ। আলভ্ন্ত 

নাংসাথমচ্ছিছান্থ, গাব পুন্দবাঃ। ঠাপ গতার মভোক্ষ বা মহাজত ব। নির্কাপণ্তি 

রা রূনঃ" ইতি স্বতেঃ 1 এতচ্চান্মাভিরুভবরামচরিতটাকাবাণ বন্ছপ। বিয়্টম। কলো 

৪৬৭ 

ভারতভাবদীপঃ 

মিতি ॥১-৯॥ পারিভাধিকং নি্দমাত সহ্রণ ইতি 0১০। অনানিমাম্মিতি পক্ষে 
তা | শতং সম ইতি বাকাশেষাৎ ১১-১৪॥ বন্বোক; মলোপঃ আম; কনক্মঘানি 
একাধসি সারে। মন্তাঃ সা তথ। 0১৫-২০। 

ইতি দ্বোপর্বণি নৈলকগ্ীযে ভারতভাবদীপে উনমট্টিতঘে দায় 07৯ 

শ(নাবিধ বুক্গ, পৰত ও উদ্ভান খধিদিগকে রন্ভিদেব দান করিতেন। জ্ঞানী 

বন্থিদেবের সমস্ত দেয় বস্তই ব্বর্ণময় ছিল ॥১২-_ ১৩ 

তৎকালে যে সকল পুরাণজ্ঞ লোক ছিলেন, সাহারা রন্তিদেবের সেই 

মলৌকিক সমৃদ্ধি দেখিয়। তাহার সম্বন্ধে এই স্তুতিগান করিতেন--॥১৪| 

এইরূপ প্রচুর ধন আমরা পূর্বের কুবেরের ভবনেও দেখি নাই : তাহাতে 
আামাদের মানুষদের কথা আর কি বলিব। এই রাজবাড়ীতে সোণার ঘরই 

অধিক" বিম্ময়াপন্ন লোকেরা তখন স্পষ্টভাবে এই কথা বলিত ॥১৫। 

সংকৃতের পুত্র রস্তিদেবের গৃহে যে রাত্রিতে অতিথিরা আসিয়া বাস করিত, 

সে রাত্রিতে একবিংশতি সহশ্র বৃষ ছেদন করা হইত ॥১৬। 



৪৬৮ মহাভারতে 

রন্তিদেবস্থ যৎ কিঞ্চিৎ স্থবর্ণমভবতদ] | 

তৎ সর্ববং বিততে যজ্জে ব্রা্ষণেভ্যো হৃমন্যত ॥১৮।॥ 

প্রত্যক্ষং তন্ত হুব্যানি প্রতিগৃহুন্তি দেবতাঃ। 

কব্যানি পিতরঃ কালে সর্বান্ কামান্ দ্বিজোভমা; ॥১৯। 

স্চেন্মার হ্যগ্ার ! চতুর্ভদ্রতরস্তয়। | 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং ম! পৃত্রমন্ুতপ্যথাঃ। 

অযজ্বানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদহরৎ ॥২০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণ্যভি- 
মন্যুবধে যোড়শরাজিকে উনযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
তত্রেতি । সদা; পাচকা:, ক্রোশন্তি অতিথীনচ্ৈবদন্তি ম্ম। স্ুপং দ্বিদলম্ ॥১৭ 

বস্তীতি। অভবদতিষ্ঠং| বিততে বিস্ততে। অম্নত দেয়ত্বেনাঙীকুতবান্ 1১৮। 
প্রত্ক্গমিতি। হব্যানি পুজাজ্রব্যাণি | কব্যানি শ্াদ্বদ্ব্যাণি| কামান অভীষ্টপদাথ।ন ॥১৪ 

সইতি। প্রাগ্ব্যাখ্যাতমেতৎ ॥২৩। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহ্থা ভব. 

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি অভিমভাবধে উনমষ্টিতমোহপ্যানঃ ॥০। 

তৎপরে তাহাদের ভোজনের সময়ে পরিমাজিতমণিকুণ্ডলধারী পাচকের! 

উচ্চস্বরে বলিত--“আজ আপনারা মপিক পরিমাণে ডাল খান: কেন না, আজ 

পূর্বের মত বেশী মাংস নাই' ॥১৭| 
ভংকাঁলে রস্তিদেবের যে কিছু সুবর্ণ থাকিত, সে সমস্তই তিনি আরন্দ যা 

ত্রাঙ্মণদিগকে দান করিবার জন্য অঙ্গীকার করিতেন ॥১৮। 

দেবতারা আসিয়৷ প্রতাক্ষভাবে রন্তিদেবের পুজাদ্রবা গ্রহণ করিতেন, 

পিতুলোকেরাগ আগমন করিয়। সাক্ষাৎ ভাবে তাহার শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য লইতেন 

এবং ব্রাঙ্ষণেরাও তাহার নিকট হইতে সমস্ত অভীষ্ট বস্ত্র লাভ করিতেন ॥১৯। 

শ্বিতানন্দন মহারাজ গ্প্রয়! আপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 

তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই রাঁজ৷ রন্তিদেব ও যদি 
মরিয়া গিয়া থাকেন, ভবে অযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাত| পুত্রকে লক্ষা করিয়৷ 
আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না'। যুধিষ্টির! নারদ এই কথা স্থপ্রয়- 

রাজার নিকট বলিয়াছিলেন? ॥২০॥ 

“**পঞ্চবিতমোহধ্যায়।” বঙ্গ বর্দ। “" সধষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ং বা রা নি। 



যষ্টিতমোহধ্যায়ত। 
০ 

নারদ উবাচ। 
দৌন্সন্তিং ভরতঞ্চাপি স্বৃতং স্যগ্য় ! শুশ্রম। 

কম্্াণ্যস্থকরাণ্যন্যৈঃ কৃতবান্ যঃ শিশুর্বনে ॥১। 

হিমাবদাতান্ ঘঃ সিংহান্ নখদংস্তায়ুধান্ বলী। 

নিরবাঁধ্যাংস্তরসা কৃত্বা বিচকর্ষ ববন্ধ চ॥২॥ 
ক্রু,রাংশ্চোগ্রবলান্ ব্যাত্রান্ দমিত্বা টাকরো দশে । 

মনঃশিলা ইব শিলাঃ সংযুক্ত! জত্রাশিভি? ॥৩। 

ব্যালাদীং্চাতিবলবান্ তৎপ্রতীপান্ গজানপি। 

দষ্রান্ত গৃহ্যাধিরুহ শুক্কান্তানকরোদশে ॥8। 

ভারতাকৌমুদী 
লৌস্সস্থিমিতি | ছুষ্বন্স্তাপত্য* পুন্ধ ইতি দৌন্সপ্িস্তম। অশ্করাণি ছুষবাণি।১। 
ভিমেতি | হিমাব্ধাতান্ তুষাববহ শত্রবর্ণান। নগ] দহষ্ট। দন্থ। এর চ আধুধানি আস্াণি 

,দ্ঘাত তান্। তরসা বলেন। শাকুন্ুলনাটকসপমান্কে কাণিদাসো পো ২ 1২ 

«রানিতি॥ মনঃশিলা ইব বুহতীরিত)খ শিলা উদতোণদদিতি এষ ৪৩ 

বালেতি। বালা [দীন বৃহত্সপাদীন্ জন্বুন্, তন্তা ভরতন্ত প্র তাপাশ ভি গান্ 05। 

ন'দ বলিলেন--“মহরাজ কয় ! দুগ্মন্তের পুত্র ভরত€ মরিয়া গিয়াছেন 

শনিয়াছি। যিনি শৈশব অবস্থাতেই বনে যাইয়। আহ্বোর ুক্ষব কাধা সকল 

করিতেন ॥১। 

যে বলবান ভরত-হিমের ন্যায় শুত্রবর্ণ এবং নখ ও দন্তরূপ অস্শালী 

(সংহগণকে বলপুব্বক ছুর্বল করিয়া আকধণ করিতেন এব বন্ধন কিয়! 

রাখিতেন ॥২)॥ 

যিনি, হিংস্রম্বভাব ও ভীষণবলশালী বাপঘ্রগণকে দমন করিয়া বশীক্ঠত 

করিতেন এবং মনঃশিলার ন্যায় বৃহৎ ও লাঙ্গাপুষ্জযুক্ত প্রস্তর সকল উত্তোলন 

করিতেন ॥৩। 

(২) হিমবত্যাগতান্ 'পি। (৩) 'সংপৃক্তা জতুরাশিভিঃপিঃ। 'মনঃশিলাসমা- 

বক্তান্ সংপৃক্তান্ ধাতুরাশিভিঃবা। (৪)...তান্ প্রতীপান্: শুষ্ধাস্তানকরোদলা ৪ 

গ্প্রতীকান্...দং্রান্থ গৃহ বিমুখান্ শ্ু্াস্ান্-..ঝা। 



৪৭০ মহাভারতে দ্রোণ- 

মহ্যানপ্যতিবলশ্চকর্ধ বলিনে| বনে । 
সিংহানাঞ্চ সুদৃপ্তানাং শতা ন্যদময়দলাৎ ॥৫॥ 
বলিনঃ স্থমরান্ খড়গান্ নানাসন্ানি চাপুযুত 

কৃচ্ছ,গ্রাণান্ বনে বদ্ধা দমযিত্বা ব্যপাস্থজৎ ॥৬| 

তং সর্দমনেত্যাহুদ্িজাস্তেনাস্ত কম্মণ। | 

তৎ প্রত্যষেধজ্জননী ম| সত্ত্ানি ব্যনীনশঃ ॥৭॥ 

সোইশ্বমেধশতেনেষ্ট। যমুনামনু বীর্ধ্যবান্। 

ভিংশতোহইন্যান্ সরম্বত্যাং গঙ্গামন চতুশেতান্ ॥৮॥ 

সোহশ্বমেধসহত্রেণ রাজনুযশতেন চ। 

পুনরীজে মহাঘজ্ৈঃ সমা গুবরদক্ষিণৈঃ ॥৯॥ (যুঝকস্) 

ভারতকৌমুদী 

হিষনিতি। কম শৃ্ধয়োগ্ হীহেতি ভাবঃ। স্পৃপ্তানানতিদপযু নাম ॥4| 

বলিন ইতি । কমরান্ বিশালভরিনবিশেষান্, গড়ণান্ গণ কান্, মানাসবানি অপব!নপি 

বিশালজনুন্। রুক্াঃ কষ্টেন রঙ্গ প্রাথ। যেষাহ তান বাপাকছৎ অত্যছৎ ॥%| 

তমিতি। জননা শকুন্ল॥ সন্ভানি জনন, ন। ব্যশীনশহ ন বিনাশ ॥৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

দৌন্সন্িষিতি 1১১ কুরানিতি যথা মনহশিলামবার শিন। জতুবাশিডিলাঙ। 

পুৈথুাস্থৎসদূশান্ পজবিন্ুস্তান্ রক্ঞপীতবণান্ বাঘ্রবিশেঘান খশেহকরোপিত)৭ 

অতিবলবান্ যে ভরত, নিজের প্রতিকূল ৪ শুধ্ষনদন বৃহং সপপ্রন্ভতি 

কিংবা হস্তিগণকে দন্তে ধারণপুর্বক পুষ্ঠে আরোহণ করিয়। বশীভহ 

করিতেন ॥8॥ 

অত্যন্ত বলবান্ যে ভরত বনে যাইয়া বলবান্ মহিযগণকেও আকষ- 

করিতেন এবং বলপুবক গধিত সিংহদিগকেও দমন করিতেন ॥৫| 

বিনি বনে যাইয়া বলবান হ্মর (বৃহৎ হরিণবিশেষ), গণ্ডার ও নানাপিল 

জন্তকে দমন ও বন্ধন করিয়। কষ্টরক্ষায প্রাণ অবস্থায় ছাড়িয়। দিতেন ॥৬॥ 

ভরতের সেই সকল কাধ্য দেখিয় ব্রাঞ্চণের৷ তাহাকে “দর্বদমন' বলিতেন। 

কিন্ত জননী শকুন্তল। তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, “তুমি জন্তগণকে বিন! 

করিও না? ॥৭॥ 

(৫)  শতান্তাকর্ধযদ্বলাং__ব! নি। (৬)-..কচ্ছ-প্রাণং গলে বদ্ধ।'--বঙ্গ বদ্ধ। (৭) 

মর্বদমনেত্যাহঃ খ্যাতস্তেন স কর্ধন|...ম। সন্বানি বিজীজহি-_পি,-..ম| সত্বানি বিলীব্গহি- « 

বঙ্গ ব্ধ। (৮) অত্র পুস্তকভেদ এব পাঠভেদঃ। 



পর্বণি যষ্টিতমো ইধ্যায়ঃ দর 

অগ্নিক্টোমাতিরা ত্রীভ্যামিষ্ট। বিশ্বজিতা অপি। 
বাজপেয়মহআণাং সহতরৈশ্চ স্থুসপরৃতৈঃ ॥১০॥ 
ইন্ট1 শাকুন্তলে৷ রাজ! তর্পযিত্ব। দ্বিজান্ বানৈঃ। 
সহসং ঘত্র পদ্মানাং কথায় ভরতো দদো। 
জান্ব নদস্থয শুদ্ধস্য কনকন্ত মহাশাঠ ॥১১॥ (বুকস) 

বস্ত যুপঃ শতব্যামঃ পরিণাহে চ কাঞ্চন? । 
সমাগম্য দ্বিজৈঃ সার্ঘং সেন্দ্র্দে বৈঃ সমচ্ছি: ॥১২॥ 
অলগ্কৃতান্ রাজমানান্ সর্বররক্ের্মনোহরৈ? | 

হৈরণ্যান্ দ্বিরদানশান্ রথানুষ্টানজাবিকান্ ॥১৩। 

ভারতকৌমুদী 

সষ্টতি! অভ লক্গীকুত্য মমুনাতীর ইত্যথ | এবমন্তাহ | অন্যান্ অশ্বমেধানের | ঈদ 

“নং চকান | সমাপ। খহিগ্ভিং সমাক্ প্রাপ্ত বব। উত্তম] দক্ষিত। দেবু 5:0৮ আ| 

অগ্ীতি। অনিষ্টোমাদীনি যাগনামানি | শ্সতবাতে, সরশিতৈ | শকুন শকুন্থলায়াঃ 

পুর ভরত | পদ্মানাত সখ্যানাম্, কথার পযায়। মট্পাদোভঘ ফ্লোকই 0১০১১] 

বৃন্তেত্তি। পবিণাতে বিখাপতারাম্। শতং বাঘা; পরিমাণাণি মন্তা ফ। পবিথাহো 

বিশালতা” ইতি “ব্যামো। বাছেব।ঃ টা স্থিবাগন্থরম্” ইতিচাম্বঃ 0১১। 

[রতভ।বদীপঃ 

(৬-৫| কুচ্ছগ্রাথ সঙ্গটগতৎ যথ। স্তাৎ তথ। বদ্ধ! ॥খ মা বিজীদতি ॥11ভপী; 097১১] 

বামে। তক্টচতুষ্টনম্, পরিনাহেন দৈর্ঘো৭ ॥১২১৬। 

ইতি ছোনপর্ধণি নৈলকগ্ঠীয়ে ভারতভাবধীপে যষ্টতমোহ ৮" 

কালক্রমে বলবান্ ভরতরাজা যমুনাতীরে একশত, সরদ্বতীতীরে ত্রিশ এবং 

'স্গাভীরে চারি শত অশ্বমেধবজ্ঞ করিয়া পুনরায় সহস্র অস্বমেধ, শত বাজাপেয় 

এব; উত্তমদঙ্সিণা যুক্ত অন্যান্য অনেক মহাযঙ্ঞও করিয়াছিলেন ॥৮ 

শকুন্তলানন্দন মহাযশা ভরতরাজা অগ্রিষ্টোম, অতিরাত্র' বিশ্বজিৎ এবং 

সুরক্ষিত অনেক সহক্স বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া, ধনদ্বার। ব্রাঙ্গণগণের তৃপ্িসাধন 

পুৰক যে সকল যচ্ছে মহধি কথকে জন্বনদীজাত বিশুদ্ধ ন্বর্ণেব সহত্র পদ্ম দান 

করিয়ছিলেন ॥১০--১১। 

ইন্দ্রের সহিত দেবতার! ত্রাক্মণগণের সহিত মিলিত হইয়। ধাহার যে 

শত ব্যাম দীর্ঘ স্বর্ণময় যুপ উত্তোলন করিতেন ॥১১॥ 

১০)...উক্থ্য। বিশ্বজিত অপি...বঙ্গ বর্ধ। (১১)-.সহন্সং যর কগ্তানাম্" পি। 

নি কী বা। (১৩): স্বলঙ্কৃতান্...মনোরমৈ:"পি, অলঙ্কতান্ ভ্রাজমানান্.*-বর্ধ। 



৪৭২ মহাতীরতে 

দাসীদাসং ধনং ধান্যং গাঃ সবৎসাঃ পয়ন্বিনীঃ | 
গ্রামান্ গৃহাণি ক্ষেত্রাণি বিবিধাংশ্চ পরিচ্ছদ ন্ ॥১৪॥ 

কোটিশ তাযুতাংশ্চৈব ব্রাঙ্গণেভ্যো হামন্যত | 
চক্রবর্তী হ্যদীনা ক্স! জিতারিরজিতঃ পরৈঃ ॥১৫॥ (বিশেষকম্) 
স চেন্মমার স্যপ্তয় ! চতুর্ভদ্রতরস্তয়। | 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং মা পুত্রমন্ুতপ্যথাঁঃ। 
অবভ্থানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বেত্যেত্যুদাহরৎ ॥১৬। 

ইতি ভ্রীমহ।ভারতে শতপাহত্র্যাং সংহিতায়ীং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌণপর্ববণ্যভি- 

মন্যুবধে যৌডশরাঁজিকে যষ্টিতমোহধ্যায়? ॥০॥ * 
০, ৩ ৮০০০০০ 
৪৬০০ 

ভারতাকৌমুদী 
অগঙ্গতাশিতি | হৈরধ্যান্ বর্মমঘান্, দ্বিরদান্ গজান্। অজাবিকান্ ছাঁগমেষান্। পথ 

স্গিনীছৃপ্ধবতীঃ। কোটাতি বন্ত্বমীত্রপবম্। চক্রবর্তী সাবভৌম:, অদীনাজ্সা অকাতপ- 

চিত্ত; ॥১৩--১৫। 

সইতি। ব্যাখ্যানমঙ্তা পৃবং দরষ্টবাম্ ॥১৬| 

ইতি মহামহোপাধ্যাঘ্ভারতাচাষয-্রীহরিদাসদিদ্ধাস্থবাগীণ উট্টাচাম্যবিরচিতায়াৎ মহা ভাৰত, 

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যারাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্তাবধে যি তমোইপ্যায়ঃ ॥০| 

(2) 

শক্রবিজয়ী, অথ চ শক্রকর্তক অবিজিত, অকাতরচিত্ত ও সম্রাট ভরতরাজ' 

ব্রাহ্মণগণকে মনোহর সমস্ত রডত্ধে অলঙ্কত স্বর্ণময় বহুতর হস্তী, অশ্ব, রথ, উষ্ট, 

ছগ ও মেষ এবং দাসী, দাস, ধন, ধান) ছৃপ্ধবতী সবংস! গাভী, গ্রাম, গু, 

ক্ষেত্র ও নানাবিধ পরিচ্ছদ দান করিয়াছিলেন ॥১৩৬--১৫॥ 

শ্বিতানন্দন মহারাজ সঞ্জয়! আপন। অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ৫ 

তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা! পুণ্যবান্ সেই ভরতরাজাও যদি 

মরিয়। গিয়। থাকেন, তবে অধজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাত। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়। 

আপনি অনুতাপ করিতে পারেন না।” যুধিষ্ঠির! নারদ এই কথা স্থঞ্য়রাজার 

নিকট বলিয়াছিলেন? ॥১৬। 

(১৪)--গ্রামান্ গৃহাংস্ট'''ব। নি। ৮ “তযট্যটিতমোহধ্যায়” বঙ্গ বর্ধ, “"অষ্য 
তমোহধ্যায়? বারা নি। 



একযষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
০০০০০০০০৪১১ ০ টে গু ৮৮০, 

গু গু 

নারদ উবাচ। 

পৃথুঞ্চ বৈণাং রাজানং ম্ৃতং স্থগীয় ! শুশ্রুম। 

যমভ্যধিঞ্চন্ সাঁআাজ্যে রাজসুয়ে মহর্ষয়ঃ ॥১। 
যত্বতঃ প্রথিতেত্যুচুঃ সর্কবানভিভবন্ পুথুঃ | 

ক্ষতা ন্স্ত্রাস্ততে সর্ববানিত্যেবং ক্ত্রিয়োইভবহ ॥২॥ 
পৃথৃং বৈণ্যং প্রজা! দৃষ্ট রক্তাঃ স্মোতি বদক্রবন্। 
ততে। রাজেতি নামাস্ত অনুরাগাদজায় ত ॥৩| 

অকৃষ্টপচ্য। পৃথিবী আপীদৈণ্যস্ত কামধুক্। 
সর্ব্বাঃ কুন্তদুহে! গাঁবঃ পুটকে পুটকে মধু ॥8। 

ভারতকৌযুদী 

পৃথুঘিতি। বৈণ।ং বেণরাভপুত্রম। রাজনুয়ে য্ঞে কৃতে সৃতি ॥১ 

যত্রত ইতি । সযর্ুতঃ সর্বান্ বীরানভিভবন্ প্রথিতো মতাবীরত্বেন খ্যাতোহভবদিতি 

হেতোঃ সর্কে তং পুথরিতাচুঃ | প্রথিতেতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরার্সঃ | কিঞ অযং সর্বান্ 

নঃ অন্মান্ কতা পরেমামবদারণ1২, ভ্রাস্ততে রক্ষিযাতি, ইতোবং হেতোঃ ষ ক্ষত্রিষোইভবছ। 

অতএব "ক্ষতাঙ কিল ত্রাঘত ইরাদ গ্রঃ ত্রস্ত শবে ভুবনেধু বূচঃ ইত্তি রঘৌ কালিদাস 

“ম ক্ষবরিয়ন্্াসহঃ সভাং যঃ" ইতি কিরাতে ভারবিশ্চ ॥২। 

পুখুমিতি। রক্তাঃ অনান্গরক্কাঃ। অতএব রঘৌ "রাজ। প্ররুতিরপ্ননাৎ” ইতুাক্তম্ ॥৩। 

নারদ বলিলেন_-'মহারাজ স্কপ্রয়! বেণরাজার পুত্র পৃথুরাজাও মরিয় 

গিয়াছেন শুনিয়ছি। রাজন্বয়যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে, মহষির! ধাহাকে সাম্রাজ্যে 

অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥১। 

তিনি যত্রপূর্ববক সমস্ত বীরকে পরাভূত করিয়া মহাবীর বলিয়া প্রথিত 

হইয়াছিলেন। তাই সকলে উাহাকে 'পুথু' বলিত। আর ইনি আমাদের 

সকলকে আঘাত হইতে রক্ষা! করিবেন' এইরূপ সম্ভাবনাকারী লোকপদিগের 

মধ্যে ক্ষত্রিয় বলিয়াও বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥২॥ 

প্রজারা বেণনন্দন পৃথুকে দেখিয়া যে হেতু বলিত-_“আমরা আপনার 

প্রতি অনুরক্ত আছি" তাহাদের সেই অন্ুরাগহেতু তাহার 'রাজা- নামও 

হইয়াছিল ॥৩॥ 
৬০ 



৪8৭৪ মহাভারতে দৌণ--. 

আসন্ হিরগ্য় দর্ভাঃ স্থখস্পর্শাঃ স্থখাবহাঃ। 

তেষাং চীরাঁণি সংবীতাঃ প্রজান্তেঘষেব শেরতে ॥৫॥ 

ফলান্যস্বৃতকল্প।নি স্বাদূনি চ মুদুনি চ। 
তাসাঁমাসীতদাহারে! নিরাহারাশ্চ নাভবন্ ॥৬॥ 

অরোগাঃ সর্ধবসিদ্ধার্থা মনুষ্য। হাকুতোভয়াঃ | 
্যবসন্ত বথাকামং বৃক্ষেযু চ গুহা চ ॥৭॥ 

প্রবিভীগে ন রাষ্ট্রীণাং পুরাঁণাঞ্চাভবতদ! | 
বথান্খং যথাকাঁম: তথেব মুদিতাঃ প্রজা? ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
অকুষ্টেতি। কুষ্টে পচাতে শঙ্যং পরিণম্যত ইতি রুষ্টপচ্যা, “কষ্টপচাবুপো সংজ্ঞাযাথ” 

ইতি নিপাতঃ| ন কষ্টপচাা অরুষ্টপচ্য। ক্ষণাদ্ভভাবেহপি শশ্যো্পাদিণীত্যর্থঃ। কামান 

ইষ্টান্ পদার্থান্ দৌপ্ধি আবিদ্ষত্য দদাতীতি কামধুক। কুস্তেঘু দুহন্থীতি কুম্তছুতঃ ছৃদ্ধেশ 

কুম্তপরিপূরণকারিণ্য আমন্। তথা পুটকে পুটকে প্রতিচক্তে মধু চানীৎ। পৃথুভাগ্যাদিতি 

সর্বত্র ভাবঃ ॥৪ 

আসন্সিতি। ভিরখানা; ন্বণন্নাঃ, দভ। কুশাঃ । চীরাণি কৌপীনাণি বসনানি ব।, সবীতাঃ 

কর্তরি ক্র? পরিদপানা ইত্যর্থ,। তেঘেব দর্ভেধু খেরতে ম্ম, সখস্পর্শ হাহ 0৫] 
ফলানীতি। ফলানি তরূণাম্। তাসাং গ্রঙগানাম্ ॥| 

অরোগা ইতি । বৃঙ্গেধু ত্মালেযু গুহা চ ন্যবসন্ত, তদানীমপি গৃভনিষ্মাণবাবহাবা- 
ভাবাহ ॥৭| 

প্রেতি। রাষ্টাণাৎ প্রবিভাগে৷ নাভবশ রাজান্রাভাবাং। পুবাণ।মপি তথৈব ॥৮। 

পৃথুর সময়ে কধণ ন| করিলেও ভূমিতে শস্ত জন্মিত, ভূমি সকলের অভীঁ 

বস্তু দান করিত, গে! সকল কুস্ত পূরণ করিয়া ছুধ দ্রিত এবং প্রত্যেক চাকে মধু 

হইত ॥8॥ 
কুশ সকল হ্বর্ণময়, মুখস্পর্শ ও স্থুখজনক ছিল; প্রজার তাহারই বত 

পরিধান ও তাহাতেই শয়ন করিত ॥৫॥ 

বৃক্ষে অমৃততুল্য সুস্বাছ্ব ও কোমল ফল জন্মিত, প্রজার তাহাই তক্ষণ 

করিত; কিন্তু কেহই অনাহারে থাকিত না ॥৬। 

তৎকালের মনুষ্যের৷ নীরোগ, সিদ্ধকাম ও অকুতোভয় হইয়া ইচ্ছান্বসারে 

বৃক্ষমূলে ও গুহাতে বাস করিত ॥৭॥ 
তখন রাজ্য বা নগরের বিভাগ ছিল না এবং প্রজারাও অনায়াসে ও 

যথেচ্ছভাবে আমোদ লাভ করিত ॥»। 



পর্বণি একযষ্রিতমো ইধ্যায়ঃ | 

তম্ত সংস্তস্তিতা হাপঃ সমুদ্রমভিযা স্যতঃ 

পর্ববতাশ্চ দুর্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাঁভবৎ ॥ 
তং বনস্পতয়ঃ শৈলা দ্রেবাস্থরনরোরগাঃ | 

সপ্তর্ধযঃ পুণ্যজনা গন্ধরর্বাপ্নরসোহপি চ ॥১০। 
পিতরশ্চ স্থখাসীনমভিগম্যেদমক্রবন্। 

সত্রাঁড়সি ক্ষত্রিয়োহস রাজা গোপ্ড। পিতাসি নঃ ॥১১॥ (ঘুখাকম্) 
দেস্থম্মভ্যং মহারাজ! প্রভুঃ সন্নীপ্নিতান্ বরান্। 

ঘৈর্ববয়ং শাশ্তীস্তত্তীর্বরযিম্যামহে সুখম্ ॥১২ 

তথেত্যুত।া পুরুর্বৈন্যো গৃহীত্বাজগবং ধনুঃ | 
শরাংশ্চাঁপ্রতিমান্ ঘোরান্ চিন্তযিত্বাব্রবান্মহীম্ ॥১৩॥ 

৪8৭৫ 

ভারতকৌমুদী 

তশ্তেতি। আপ: সনুদ্রশ্তৈব জলানি। ধ্বজভে। বৃক্ষশাখাদিনা রথধ্বজভঙ্গ: ॥৯| 
তসিতি। পুণাজন। রাক্ষন।। গোপ্ু। রঙ্ষিত।। অতএব ৯» পিসি 0১০ - ১১। 

দেহীতি। শাখতীশ্চিরস্ণীঠ বন্ধধিযানতে প্রাঞ্তামঃ ॥১২। 

তথেতি। আজগব শিবধন্ঃ তন্তল্যমিত্যখঃ | পুথিবা| জযগ্রধশনাথেতি ভাব ॥১৩। 

ভারতভাবদীপ; 

পৃথমিতি ॥১) পরথিত। পুণী অনেনেতি পৃথুরিতাখ; |১--৪॥ ০1 দভাণাথেব টীবাণি 

বঞ্গল[নি, টৈঃ প্রজাঃ সাবীতভান্তেব পবিধানীযাশি খখনানি চেতাথ: 067৮1 ধরজভঙ্দহোরণা- 

পথ যখন সমুদ্রের দিকে যা ইতেন, তখন তাহার জল স্তন্থিত হইয়া থাকিত, 

গব্বতৈরা তাহার যাইব।র পথ দিত এবং বৃক্ষশ।খাও ক ত লগ্ন হইব ও তাহার 

রথধ্বজ ভগ্ন হইত না ॥৯॥ 

একদা পৃথু সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে বৃক্ষ, পববত, দেবতা, অসুর 

মাঘ, সর্প, সপ্ুধি, রাক্ষস, গন্ধবর্, অগ্পরা ও পিইলোকেরা তাহার নিকট 

যাইয়া এই কথ! বলিলেন--আঁপনি সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, রাজা ও রক্গক। সুতরাং 

আপনি আমাদের পিতৃম্বরূপ' ॥১০--১১।॥ 

আঁর মহারাজ! আপনি প্রভাবশালী বটেন। অতএব আপনি আমা- 

দিগকে অভীষ্ট বর দান করুন, যাহাতে আমরা। অনায়াসে চিরস্থায়ী তপ্তি লাভ 

করিতে পারি? ॥১২। 

তাহাই হইবে" এই কথ! | বলিয়া । বেণনন্দন পুথু শিবের ধন্থুর তুল্য একখান 

টা ,দেবাসরমহে (রগা:.. ,*বর্ধ। 



৪৭৬ মহাভারতে দ্োঁণ--- 

এহোহি বন্ধে ! ক্ষিপ্রং ক্ষরৈভ্যঃ কাজ্জিতং পয়ঃ | 

ততো দাস্তামি ভদ্রং তে অন্নং যস্ত যথেপ্নিতম্ ॥১৪। 

বন্থধোবাঁচ। 

ছুহিতৃত্বেন মাং বীর! সঙ্কল্পযিতুমহসি। 

তথেত্যুক্ত পু সর্ববং বিবাঁনমকরো দশী | 
ততো ভূতনিকারাস্তে বস্থুধাং দুছুহুস্তদা ॥১৫॥ 

তাং বনস্পতয়ঃ পুর্ববং সমূভনুছূধুক্ষবঃ | 
সাতিষ্ঠৎ বৎসলা বৎসং দোপ্ধ,ন্ পাত্রাণি চেচ্ছতী ॥১৬। 

বৎসোইভূৎ পুষ্পিতঃ শালঃ প্লক্ষো দোগ্ধীভবভদা। 
ছিন্নপ্ররোহুণং ছুগ্ধং পাত্রমৌডুম্বরং শুভম্ ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
এহীতি। স্বর আহ্মনে। নিংসারয়। তথাছে চ তে তবাপি ভদ্রং ভবেদিতি শ্ষঃ 1১৪ 

দুহিতৃত্বেনেতি। বশী স্বাধীন । 'ভতনি্কার। ভূঁতসমূতাঃ। বন্ধাহ গোকপামিত্যর্থঃ। 

দোহন্মত্রাদিসগে সমালোচনাপূর্বকৎ সব্যোমভীষ্ঘবন্থপাদনম্। ঘ্টপাদোহ়। জোক: ॥১। 

তামিতি। বনম্পতয়ে। হাঃ দুধুবো দো জিচ্ছবং | বসল! গুজাসু সন্ত ॥১৬। 

ভারতভাবদীপঃ 

দিন। |৯--১৫॥ দোদ্ষেভিবৎ বহসোহপি দেব এব প্রিরা ছু পাঞরনপ্যপাদ। ম্বন এবেতি কঙ্যত 

্রন্থান্তরা্। বৎসপাত্রে জ্ঞেবে। এবমন্তজাপি ॥১৬-৩২। 

ইতি ড্রোণপর্বণি নৈলকষ্ঠায়ে ভারতভাবদীপে একযগ্লিতমোহধাঘ1৬১। 

ধনু এবং অতুলনীয় ভয়ঙ্কর কতকগুলি বাণ ধারণপুর্বক একটু চিন্তা করিয়া 

পৃথিবীকে বলিলেন-_-॥১৩। 

পৃথিবি! সন্থর আগমন কর সঙ্জর আগমন কর? তুমি ইহাদের জন 

নিজের অঙ্গ হইতে অভীষ্ট দুগ্ধ (বস্তু) নিঃসারণ কর। তৎপরে যাহার যাহ। 

অভীষ্ট বস্ত্র, তাহা তাহাকে আমি দান করিব? তাহাতে তোমারও মঙ্গল 

হইবে? 0১৪) 

পৃথিবী বলিলেন_বীর! আপনি আমাকে কন্া বলিয়। কল্পনা করিতে 

পারেন'। “তাহাই, হউক' এই কথ। বলিয়া স্বাধীন প্রথুরাজা সমস্ত বাবন্ 

করিলেন। ততৎপরে তখনই ভূঁতসমূহ পৃথিবীকে দোহন করিবার সঙ্থন 

করিল ॥১৫॥ 

প্রথমে বৃক্ষের! পৃথিবীকে দোহন করিবার জন্ত উঠিল; ৩ুখন প্রজাবতমল। 

পৃথিবী বৎস, দৌহনকর্ত। ও পাত্রের অপেক্ষায় রহিলেন ॥১৬। 



রবি একফষ্টিতমোইধ্যায়ঃ। ৪৭৭ 

উদয় পর্বতে বসো মেরুদেদ্ধা। মহাঁগিরিঃ | 
রত্বান্যোধধযে। ছুপ্ধং পাত্রমশ্ময়ং তথা ॥১৮॥ 

দ্রেবানীমভবদ্ধৎসঃ পাত্রমিজ্রে। হিরগ্ময়ম্ | 

দৌঁপ্ধী চ সবিতা দেবো ছুগ্ধমুর্জম্করং প্রিয়ম্ ॥১৯॥ 
অস্থুরা ছুছুহুর্মায়ামামপাত্রে তু বৈ তদ1। 
দৌঁগ্ধ ছিমূদ্ধা তত্রাসীদ্বৎসশ্চাসীদ্ধিরো চন; ॥২৩। 
কৃষিঞ্ণ শস্তঞ্চ নর! দুছুহুঃ পুথিবীতলে । 
স্বায়ন্তুবে। মনুর্বৎস্তেযাঁং দোগ্ধাইভবৎ পৃথুঃ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 
বঙ্স ইতি। ছিন্স্ত ্বগাত্রস্য প্ররে।হণং পুন্রুৎপত্তি: ॥১৭| 

উদর ইতি। অশ্মময়ং পাষাণময়ম। “বংসশ্চ হিমবানাসীদ্দোদ্ধ। মেরুমভাগিরিত? ইতি 

নপিনাথধৃতপুরাণান্তরপ্রামাণ্যা্ত, কালিদাসেশ কুমারমন্ডবে “ঘং সর্কানৈলাঃ পরিকন্সা বগম? 

ইত্যাদিনা হিমাদ্রর্ংসকরণমভিভিতম্। অমং বিরোধশ্চ বল্পভেদে বাবস্থ!ভেদাঙ্খাকারাং 

পরিহাধ্যঃ ॥১৮| 

দেবানামিতি । ইন্জে। বস পাচ ভিরথাঘত শ্রণমর়মভবদিভি সহনত | সবিতা সযাঃ। 

উপর তেজে।জনকহ প্রিষঞ্চ ঘ্বুতসোমরসািকম্ ॥১৪| 

এগরা ইতি। মাযা* কটকৌশলম্ আমপাঙে অপরমৃগ্তাতডে ॥২০। 

৩ৎকাঁলে বৃক্ষগণের মধ্যে পুষ্পবান্ শীলবৃক্ষ হইল -বংস, পাকুড়-(লতা- 

গ1কুড়) বুক্ষ হইল-_দোহনকর্তা, ছিন্নগাত্রের পুনরায় উৎপন্তি হইল-_্রপ্ধ এবং 
নঙ্গলময় উড়ম্বরবৃক্ষ (যজ্জডমুরগাছ) হইল-_দোহনের পাত্র ॥১৭ 

পবতগণের মধ্যে উদয়পবত হইল--বৎস, মহাপবত স্বমের হইল--দোদ্ধা, 

ও ওষধি (লতা) সকল হইল-_তুপ্ধ এবং পাত্র হইল-_-পাঁধাণময় ॥১৮| 

দেবগণের মধ্যে ইন্ছ্ হইলেন_ বৎস, স্ধাদেব হইলেন -_দোগ্ধা তেজদ্ষর 

* প্রিয় বস্তু সকল (ঘ্বৃত ও সোমরসপ্রভৃতি) হইল দুগ্ধ এবং পাও হইল - 

ঘণময় ॥১৯॥ 

অন্নুরগণের মধ্যে বিরোচন হইলেন--বৎস, দিগৃদ্ধী হইলেন_ দোগ্ধা। মায় 
হইল- দুগ্ধ এবং অপক্ মৃত্তিকাভাণ্ড হইল-__পাত্র ॥১০। 

জা 

(১৯) পৃবার্ধং পি বঙ্গ বর্ধ নান্তি। “দবানাং বংস ইন্্রোহতত পাত্র: দারুমঘ তথ? শি। 

(১০) অন্তরা দুছুহুমগময়পাত্রে তু তে তদ।', বা, অর ছুদুহর্মাদামযপাত্রে তু তা 

৩1. নি। 



৪৭৮ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

অলাবুপাঁত্রে চ তথ! বিষং ছুপ্ধা বসুন্ধরা | 

ধৃতরাক্ট্রোভবন্দোপ্ধা। তেষাং বসন্ত তক্ষক ॥২২॥ 
সপ্তষিভি্র্গ দুগ্ধা ততশ্চার্লিষ্উকম্মাভিঃ | 
দৌঁঞ্ধা বৃহস্পতিঃ পাত্রং ছন্দো৷ বহমস্ত মোমরাট্ ॥২৩| 
অন্তদ্ধীনঞ্চণমপাত্রে ছুগ্ধা পুণ্যজনৈবিরাট্। 
দৌঁঞ্ধ। বৈশ্রবণস্তেষাঁ বন আসীদ্রুষধ্বজঃ ॥২৪। 

পুণ্যং গন্ধং পদ্মপাত্রে গন্ধর্রবাপ্পরসেইছুহন্। 

বৎসশ্চিত্ররথস্তেষাং দগ্ধ বিশ্বরুচিঃ গ্রাভূঃ ॥২৫॥ 

স্বধাং রজতপাত্রেধু ছুদুহুঃ পিতরশ্চ তাম্। 

বৎসো বৈবন্বতস্তেষাং যমে| দৌঁদ্ধান্তকস্তথ| ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
রুধিমিতি ৷ রুমিং কাপাসাদিম্, শস্তৎ ধান্ঠাদিকম্ ॥২১। 

অলাব্বিতি । “কশ্ধণ্যপ্রণানে ছুভাপিভ্য৮” ইত্য প্রবানকষ্মণে। বম্ধরাব| উন্ততা ॥১২। 

সপ্তমিভিবিতি | বর বেদম্, দুগ্ধ বশ্তন্ধবেতাভনুও;। ছন্দে! গায়ন্র্যাপি ॥২৩। 

অন্থরিতি। পুণ্যজনৈ রাক্ষসৈ:, বিবাট্ যঙ্গরাট্, বৈশ্রবণঃ বরের? ॥২৪। 

পুণ্যমিতি | অছ্ুহন্ পৃথিবীমেব। প্রতৃপন্ধবাধিপতিঃ ॥২৫॥ 

স্ববামিতি | স্বধামনম্ “হ্বধ] বৈ পিত্খামন্রমত ইতি শ্রতেঃ। চতুদ্দশাণাদ দানা? 

মধ্যে বৈবহ্থতে। নাম যমে। বহসও অন্ুকে। নাম মমশ্ঠ দোগ্ধা ভবদিত্যথ ॥২৬| 

মনুষ্যগণের মধো স্বায়ন্তুবমনু হইলেন--বৎস, পৃথুরাজা হইলেন_ দো গা 

কৃষি ও শস্য হইল- দুগ্ধ এবং ভুঁতল হইল-_পাত্র ॥২১। 
সর্পগণের মধ্যে তক্ষক হইলেন_-বৎস, ধৃতরাষ্ী হইলেন _দোঞ্চ।। বিষ 

হইল- দুগ্ধ এবং পাত্র হইল_-অল|বু (লাউ) ॥১২। 

সপুধিগণের মধ্যে সোমরাজ হইলেন_-বৎস, বৃহস্পতি হইলেন- দো), 

বেদ হইল__ দুগ্ধ, আর ছন্দ হইল-_পাত্র ॥২৩॥ 

রাক্ষদগণের মধ্যে বুষধ্বজ হইলেন-_বৎস, যক্ষরাজ কুবের হইলেন_ দোগ্া। 

অস্তদ্ধান হইল-_দুপ্ধ এবং অপৰ মৃত্তিকাভাণ্ড হইল-_পাত্র ॥২৪। 

গন্ধবর্ধ ও অপ্নরাদের মধ্যে চিত্ররথ হইলেন-__বৎস, গন্ধবর্বরাজ বিশ্বরণচি 

হইলেন- দৌঁপ্ধা, পবিত্র গন্ধ হইল-_ দুগ্ধ, পদ্মপত্র হইল-_পাত্র ॥২৫। 
পাশ, চি 

(২৫) পুণ্যগন্ধান্ পন্পপাত্রে-""পি বা নি। (২৬) স্বধাং রজতপান্রেণ .পি। » 



পর্ববণি একযষ্টিতমৌহধ্যায়ঃ | 

এবং নিকাঁয়ৈস্তৈছুগ্ধা পয়ো হতীষ্টানি সা বিরাঁটু। 
ঘৈরব্তয়ন্তি তে হাস্য পাত্রৈরবৎসৈশ্চ নিত্যশ? ॥২৭। 
স যজ্ঞেবি বিধৈরিষট। পূরুবৈণ্যঃ প্রতাপবান্। 
সন্তর্পযিত্বা ভূতানি সর্ব্বৈঃ কামৈর্মনঃশ্রিয়ৈ? ॥২৮| 
হৈরণ্যানকরোদ্রাজা যে কেচিৎ পাঁথিবা ভুবি। 
তান্ ব্রা্মণেভ্যঃ প্রীয়চ্ছদশ্বমেধে মহামখে ॥২৯॥ (ঘুগ্াকম্) 
যষ্টিং নাগসহতআ্রাণি ষষ্টিং নাগশতাঁনি চ। 
সৌবর্ণানকরোদ্রাজা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ তান্ দো ॥৩০। 
হৈমাঞ্চ পুথিবীং সর্ববাং মণিরত্বিভূষিতাঁমৃ। 
সৌবরণীমকরোদ্রাজা ত্রাঙ্গণেভ্যশ্চ তাং দো ॥৩১। 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। তৈনিকায়ৈড ভসমুহৈত, বিরাট বিশাপ|, স। পৃথিবী, পাখি দগ্ধানি তদ্ধ, 

পাণাত্যর্; অভীষ্টানি বস্থ,ণি, দগ্ধ নিংসারিত|। অগ্ধাপি তে বনম্পত্যাদযুত, খৈবস্কভিঃ 
পার্রেধংসৈশ্চ সহ, নিত্যখঃ সর্বদা, বর্ধযন্তি জীবিকা ং নির্ববাভয়ন্ছি, ॥২৭| 

সইতি। ইষ্ট। যন কৃহ|। ভৃতানি প্রাণিনঃ | হৈরণান্ হ্বর্ণনান্।২৮--২৯। 

যষ্টিমিতি। নাগানা” হন্তিনাং সহ্।ণি। সৌবর্ণানিতি তানিতি চ পুংস্মার্যম্।৩০। 
ভৈঘামিতি। সৌবশীং র্ণমরীম্ ॥৩১। 

পিতৃগণের মধো বৈবন্বতঘম হইলেন-_-বৎস, অন্তকঘম হইলেন-_দোগ্া, 
ধা (শ্রাদ্ধীয় অন্ন) হইল- দুগ্ধ, আর পাত্র হইল-__বৌপ্যময় ॥১৬। 

এইভাবে সেই ভূতসমূহ গোরূপা৷ সেই বিশাল। পৃথিবীর নিকট হইতে 
দগ্ঘন্বরাশ আপন আপন অভীষ্ট বস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়। লইল। অগ্ভাপি 
তাহাবা যে বস্তৃসমূহদ্বারা মেই সকল পাত্র ও বসগণের সহিত জীবিকানির্ববাহ 

করিতেছে ॥২৭| 

প্রভাপশালী বেণনন্দন পৃথুরাঁজা নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদনপুবক মনের 'গ্রীতি- 
জনক সমস্ত অভীষ্ট বস্তদ্বারা সমস্ত ভূতকে পরিতৃপ্ত করিয়া পৃথিবীতে যে 
সবল পাথিব পদার্থ আছে, সেগুলির স্বণময়ী প্রতিখুত্তি করিলেন; পরে সে 

সকল অশ্বমেধমহাযজ্জে ত্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন ॥২৮_২৯॥ 

ক্রমে পুথুরাজা ব্ব্ণদ্বার৷ যষ্টিসহত্র হস্তী নিম্মীণ করিলেন এবং সেগুলিও 

শ্রা্গণগণকে দান করিলেন ॥৩০। 
আবার তিনি স্বর্ণদ্বারা এই সমগ্র পৃথিবীটার প্রতিমৃত্তি নি্মাণপুর্্বক 

মেটাকে মণি ও রূত্বদ্বার৷ ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণ দিগকে দান করিলেন ॥৩১। 

৪8৭৯ 



৪8৮০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

স চেম্মমাঁর স্হঞ্জয়! চতুর্ভদ্রতরস্তয়া। 

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তত্যং মা পুন্রমনুতপ্যথাঃ | 

অযস্কানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥৩২। 
ইতি শ্রীমহ।ভাঁরতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়।ং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্ববণ্যভি- 

মন্যুবদে ষোঁড়শরাজিকে একষষ্টিতমো ইধ্যায়? ॥০॥ * 
কাটি 

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 
ফির 

নারদ উবাচ। 

রামে৷ মহাতপাঃ শুরো বীরলোকনমস্কৃতঃ | 

জামদগ্র্যোহপ্যতিঘশা অবিতৃপ্ডে। মরিষ্যৃতি ॥১॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
সইতি। পূর্বকতং বিবরণং দ্রষ্রবাম্ ॥৩২| 

ইতি মঙ্গামহোপাধায়-ভারতাচ।যা-শ্রীহরিদীসসিদ্ধা ্থবাশীশভট্রাচাধাবিরচিভীয়াং মহা ভাবত 

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং দ্রোণপর্বণি অভিমন্তাববে একমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥9। 
»৯) 

অথ বিদ্যমান। অপি তাদুখ। মরিযান্বোবেত্যাহ রম ইতি। অবিত্ৃপ্নঃ সাংসারিক ্টগৈ 

রপূর্ণাকা্ এব মবিষ্যুতি, “জাতন্ত হি ধরবে মৃডাঞ্চ ব জন্ম মৃতগ্ত চ” ইতুযুকরেন্তথ! দর্শনাচ্চেতি 
ভাবঃ। নঙ্গ রামন্ত ব্রাঙ্গণশ্ত রাজন্বীভাবাৎ কথং ষোড়শরাজিকোপাখানমধ্যে তচ্চরিতাভি- 

ধাননিতি চেন রাদজঙ্টাত্র ভূম্বামিমাত্রন্বপত। বিবক্ষিতত্বাৎ রামন্য চ পৃথিবীজয়েন পর্ববাতি, 

শায়িভূম্বামি ভরা জঘস্ত চ স্বামিস্বাপাদকবাৎ “সপ বিভ্তাগম। ধন্ম। দায়ো লাভঃ ক্রয়ে! জম: 

ইতি মন্ন[ভিধানাহ ॥)১। 

শ্রিতানন্দন মহারাজ শ্ষপ্জয়! আপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও 

তপস্তায় প্রধান এবং আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই পৃথুরাজাও যদি 

মরিয়। গিয়া থাকেন, তবে অযজ্ঞকারী ও অদক্ষিণাদাতা পুত্রকে লক্ষ করিয়া 
আপনি অন্নতাঁপ করিতে পারেন নাঃ । যুধিষ্ঠির! নারদ এই কথা স্থঞ্জয়রাজার 
নিকট বলিয়াছিলেন? ॥৩২। 

* £...সপ্তষষ্টিতমোহ্ধ্যারঃ বঙ্গ বর্দ, ...একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ বারানি। (১. 

শূরো বীরে। লোকনমন্ৃতঃ.''নি | 



পর্ববণি দ্বিষষ্টিতমো হধ্যায়ঃ। 

ঘঃ সায়মন্ুপর্য্যেতি ভূমিং কুর্বনিমাং স্ুখাম্। 

ন চাসীঘিক্রিয়া যন্ত প্রাপ্য শ্রিয়মনুর্মাম্ ॥২। 

বঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ পরাম্বফ্ে বৎসে পিতরি চাক্রবন্। 

ততোহবধীৎ কার্তবী্যমজিতং সমরে পরৈঃ ॥৩। 

ক্ত্িয়াণাং চতুঃষ্টিমহুতানি সহত্রশঃ। 

তদা ম্বৃত্যোঁঃ মমেতানি একৈকং ধনুষাজয়ৎ ॥৪| 
্রহ্মদ্বিষাঁঞ্চাথ তন্মিন্ সহআণি চতুর্দশ | 

পুনরন্যানি জগ্রাহ দত্তকুরং জঘাঁন সঃ ॥৫। 
সহত্রং মুষলেনাহন্ সহজ্রমসিনাবধীৎ 
উদ্বন্ধনাৎ সহসূঞ্চ সহসুমূদকে ধূতম্ ॥৬ 

৪৮১ 

৫৪ 

৩তবও৩ 

যইঈটতি। সারং কালে, অন্তপর্গেতি আশ্রমম্গচ্ছতি । বিক্রিয়। গর্ব; ॥২| 

যইতি। ক্ষধিট়ঃ কার্তবীম্যাক্চরৈই পরামুষ্টে বলাদ্গৃহীতে, বসে গোশাবকে, পিতবি 

দন্দূগ্নে। চ পরামুষ্টে বলান্নিহতে, অক্রবন্ কঞ্চিদপাপৃক্ছন্ ॥৩| 

ক্ক্িবাশামিতি। মুত্যোঃ সমীপং সমেতানি, রামসমীপাগননাদেবেতি ভাবঃ ॥৪1 

ব্রক্ষেতি | ত্রঙ্গদিযাং বেদদ্ধেষিণাম্। জগ্রাহ জঘেন বশীচকার, দন্থকুবং তদেশরাজম্ ॥৫। 

সতমমিতি | উদ্বদ্ধনাং উদ্ন্ধনং বিধায় । লাবলোপে পঞ্চমী । ধুতং শিপুম্ ॥| 

নারদ বলিলেন__-“মহ।তপা, বীর, সর্ববীরনমস্কৃত ও মহাযশী! জমদগ্রিনন্দন 

রানও পরিতৃপ্ত অবস্থাতেই মৃত্যামুখে পতিত হইবেন ॥১। 

গিনি এই দেশকে সুখময় করিয়া সন্ধ্যাকালে আশ্রমে আগমন করেন এবং 

আসাধারণ এশ্বধ্য লাভ করাতেও ধাহার কোনই বিকার হয় নাই ॥২| 

কান্তরবীর্যযার্জনের সৈন্যের বলপুর্বক গোবৎসটী হরণ করিয়া পিতা 

জমদগ্িকে বধ করিলে, যিনি কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই যুদ্ধে 

শক্ষগণকর্তৃক অবিজিত কার্তবীর্যা।জ্ঞুনকে বধ করিয়াছিলেন ॥৩। 

তখন ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার ক্ষত্রিয়কে এবং মৃত্যুর নিকট উপস্থিত অন্য 

সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়ের এক এক জনকে ধনুদ্বারা যিনি জয় করিয়াছিলেন ॥8 

তাহার পর আবার তিনি-_বেদবিদ্বেষী চতুর্দশ সহস্র যোদ্ধাকে বশী 

এবং দন্তকুরদেশের রাজাকে বধ করিয়াছিলেন ॥৫। 

(৫)...পুনরন্তান নিজগ্রাহ..বা নি। (৬) সহশ্রং মুযলেনারন্,'সহশৰ হৈহয়াঃ সমরে 

হতাঃ-পি বঙ্গ বর্ধ,.'সহস্রমূদকে কৃতম্বনি। 

৬১ 



৪৮২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

মরথাশ্বগজ! বীরা নিহতাস্তত্র শেরতে। 

পিতুর্বধামধিতেন জামদগ্র্যেন ধীমতা ॥৭॥ 
নিজদ্বে দশ সাহমান্ রামঃ পরশুনা তদ!। 

নহযুষ্যত তা বাঁচে যাঁন্তৈভূশমুদীরিতাঃ ॥৮॥ 
ভূগো ! রামাভিধাঁবেতি যদাক্রন্দন ছ্বিজোতমা; | 

ততঃ কাশ্মীরদরদান্ কুত্তিক্ষুদ্রকমালবান্ ॥+॥ 

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহাংস্তীস্রলিগুকান্। 

রক্ষোবাহান্ বীতিহোত্রান্ ব্রিগর্তান্ মাভিকাঁবতীন্ ॥১০। 

শিবীনন্যাংশ্চ রাঁজন্যা ন্ দেশাদ্দেশাৎ সহয়শঃ | 

নিজঘান শিতৈ্ববাণৈর্জীমদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ॥১১॥ (বিশেষকম্) 

ভারতকৌমুদী 
সেতি। পিতুর্জমদগ্রেঃ। বধেন অমধিত; ক্রুদ্ধন্তেন ॥৭। 

নিজত্ব ইতি। অমুয্যাত অনহত, বাচঃ সগবাঃ ॥৮| 

ভূগো ইতি । হে ভগ! ভূপ্তবংশীয়! | আক্রন্পন কাঁতরভাবেণ|হবয়ন। ততস্মদা। 
কাশ্মীরাদিদেশবাসিন ইতার্থ;। মান্তিকাবতান্ শা্বাপরপধ্যায়ান। শিতৈঃ সুধারৈ: |৯-5১। 

ক্রমে তিনি মুষলদ্বার৷ সহম বীরকে এবং ভরবারিদ্বারা সহস্র যোদ্ধাকে 
সংহার করিলেন; আর উদ্বন্ধন করিয়া সহত্রকে এবং জলে নিক্ষেপ করিয়। 

সহত্রকে বধ করিলেন ॥৬॥ 

পিতৃবধনিবন্ধন ক্রুদ্ধ বুদ্ধিমান পরশুরাম হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত বহু 

বীরকে নিহত করিলে, তাহারা সমরভূমিতে শয়ন করিলেন ॥৭॥ 
তখন রাম পরশুদ্ারা দশ সহস্র বীরকে সংহার করিলেন। কারণ, তাহার। 

অত্যন্ত গর্ববশত; যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি মহা করিতে 

পারেন নাই ॥৮। 

“ভূগ্চনন্দন ! রাম! এই দিকে ধাবিত হউন" এইরূপ কাতরভাবে যখন 

সেই সেই দেশের ব্রাহ্গণেরা ডাকিয়াছিলেন, তখন প্রতাপশালী রাম সুধার 

বাপসমৃহদ্বারা কাশ্মীর, দরদ, কুত্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, 

তাত্্রলিপ্ত, রক্ষোবাহ, বীতিহোত্র, ত্রিগর্ত, মাত্তিকাবত ও শিবিদেশবাসী এবং 

অন্যান্তদেশবাসী সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়াছিলেন ॥৯--১১॥ 
লেক পিপি শা শা? ৮ পাটি পাপী সস পপি ৮ পাশ তি টি তিশীশীশীশি শীট পিস শি তি পিট পোপ্পীিশত শপে পির পিপিপি পাশ পাপাপিপাশাশাাশিতিি 

(১০)""তামলিপ্তকান্'..পি বর্দ। 



পর্বণি দবিষস্টিতমৌহধ্যায়ঃ। 2 

কো'টাশতসহআাণি ক্ষত্রিয়াণাং সহঅশঃ | 
ইন্দ্রগোপকবর্ণস্য বন্ধুজীবনিভম্ত চ ॥১২। 
রুখিরস্ত পরীবাহৈঃ পুরযিত্বা সরাঁংসি চ। 
সর্বানষ্টাদশদ্বীপান্ বশমানীয় ভার্গব? ॥১৩। 

ঈজে ক্রতুশতৈঃ পুণ্যৈঃ সমাগুবরদক্ষিণৈঃ। 
বেদীমঞ্টনলোৎসেধাং সৌবর্ণাং বিধিনিম্মিতীম্ ॥১৪। 
সর্বরত্বশতৈঃ পুর্ণীং পতাকাশতমালিনীঘ্। 
গাম্যারণ্যৈঃ পশুগণৈঃ সংপুর্ণীঞ্চ মহীমিমাম্ ॥১৫। 

ততঃ শতসহক্র।ণি গজেন্দ্রান্ হেমভূষিতান্। 

রাঁমন্য জামদগ্যস্ত প্রতিজগ্রাহ কশ্যপ? ॥১৬॥ (কুলকম্) 

নির্দন্থ্যং পৃথিবী কৃত্ব। শিষ্টেক্উজনসন্কুলাম্। 
কশ্যপায় দদে। রাঁমে। হয়মেবে মহাঁমাথে ॥১৭॥ 

ভ্রিঃসগুকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভৃঃ। 

ইন্ট। ক্রতুশতৈবাঁরে! ত্রাহ্ণেভ্যে হ্মন্যত ॥১৮| 

ভারতকৌমুদী 

কোটীতি। ক্গত্রিধাণাং কোটীশঙস্ক্সাণি নিজঘানেত্যন্তবুত্তিঃ | ইন্দ্রগোপকো! রক্তবণঃ 

কাটবিশেষই বন্ধুদীব্পি রন্তবর্ণৎ পুষ্পম্। পরীবাতৈঃ প্রবাতৈ। ভার্গবে। রামঃ। ঈজে 

খন চকার। সম্যপ্ত। খেষং নীতা বর। উত্তমা দক্ষিণ| যেমাং তৈ১। নলে। হন্তপঞ্চকরূপ: 

পরিমাণবিশেষঃ। অষ্টনলোচ্চামিত্যর্থঃ। গ্রাম্যাঃ পশবে। গবাদয়ং আরণ্যান্চ হরিণাদয়ঃ। 

[তমহলাণি লক্ষসংখ্যকান্। রাশশ্য মকাশা২ 0১২১৬ 

নিরিতি। শিষ্টেঃ শান্বা্সারিভিঃ ইঞ্টে: প্রিরৈশ্ট জনৈঃ সন্বলাং ব্যাপ্তাম ১ 

পরে পরশুরাম আরও বনুতর ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়াছিলেন। তরদনন্তর 

তিনি_ ইন্দ্রগোপকীট ও বন্ধুজীবপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ রুধিরপ্রবাহদারা অনেক 

সরোবর পূর্ণ করিয়া সমস্ত অষ্টাদশ দ্বীপ বশে আনয়নপুবক উত্তম দক্ষিণাযুক্ত 

বহুতর পুণ্যজনক যজ্ঞ করেন। সেই যড্ঞে যথাবিধানে নিম্মিত, সমস্ত রত্বে 

পরিপূর্ণ, বহুপতাকী যুক্ত এবং অষ্টনল উচ্চ সুবর্ণময় বেদী, গ্রাম্য ও বন্য পশুগণে 

পরিপূর্ণ এই পৃথিবী এবং ্বর্ণভূষণে ভূষিত লক্ষসংখ্যক হস্তী পরশুরামের নিকট 

হইতে কশ্যপ গ্রহণ করেন ॥১২--১৬॥ 

পরশুরাম পৃথিবীটাকে দস্থ্যুবিহীন করিয়া অশ্বমেধমহা যে শিষ্ট ও ই্ট- 

লোকে পরিপূর্ণ সেই পৃথিবীটা কশ্পকে দান করেন ॥৯৭1 

(১৩) কুধিরস্ত পরীবাহান্..*পি বর্ধ বন্ধ। 



৪8৮৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সপ্তদ্বীপাঁং বস্থমতীং মারীচোহগৃহ্ূত দ্বিজঃ | 

রামং প্রোবাঁচ নির্গচ্ছ বস্থধাতো মমাজ্ঞয়া ॥১৯॥ 

স কশ্ঠপস্ত বচনাৎ প্রোৎসাধ্য মরিতাং পতিম্। 

ইধুপাতে ঘুধাঁং শ্রেষ্ঠঃ কুর্ববন্ ব্রাঙ্গণশাসনম্। 
অধ্যাবসদ্গিরিশ্রেষ্ঠং মহেন্দ্রং পর্বতোভমম্ ॥২০। 

এবং গুণশতৈরু্তো তৃগুণাং কীর্তিবদ্ধনঃ | 
জামদগ্ল্যোইপ্যতিষশা মরিষ্যতি মহা ছ্যুতিঃ ॥২১॥ 

তয়! চতুর্ভদ্রতরঃ পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তব | 

অযজ্বানমদাক্ষিণ্যং ম। পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥২২॥ (বুখ্কম্) 

ভীরতাকৌমুদী 
ভ্রিরিতি। জিঃসপরকুত্ব একবিংশতিবারান। “বারস্য সংখ্যাঃ কৃত্বম্” ইতি কৃতুস্॥১৮। 

সপ্তেতি । মারীচো মরীচিপুত্তঃ বশ্তপঃ | নিরচ্ছ নিহৃভিমর্গাবল্নাহোতি ভাব ॥১৪। 

মইতি। যুধাং ভেষ্ঠ:, চিরং ব্রাঙ্গণশাসনং কুবংশ্চ স রাম, কশ্ঠপশ্ত বচনাং, ইষুপাতে 

বাণক্ষেপপধ্যন্থে দেশে, সরিতাৎ পতিৎ সমুদ্রম্ড গ্রোৎসাধ্য তপোবলেনাপসাধা। ঘথাজে ও 

স্থগমমিতি ভাবঃ, গিরিশ্রেষ্ৎ তপস্থানতরা পূজ্যাশেষ্টম্, “পুজোহপি গিরিরগ্বং” ইতি বিশ্ব, 

এব ন পুনরুক্তিদোষঃ, পর্বতোত্তমং মহেন্রম্, অধ্যাবসৎ তপশ্চরণার্থমধ্যতি্ৎ। বটূপাদে- 

হয় শ্লোক 0২০ 

এবমিতি। মরিষ্যতি, চিরজীবিবেহপি “জাতস্ত হি প্রবে। মৃত্যু বং জন্ম মৃতন্স ৮" 

ইত্যুক্েস্তথা দর্শনাচ্চেত্যাশরঃ। তয়। তদপেক্গয়া, চতুযু যাগবেদপাঠদানতপ/স্থ ভদতর: 

প্রণানতরঃ।॥ অন্য পূর্ব ব্যাথ্যাতম্ ॥২১--২২। 

প্রভাবশালী মহাবীর পরশুরাম পুথিবীটাকে একুশ বার নিঃস্ষত্রিয় করির। 

এবং বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়। সেই পৃথিবীকে ত্রাঙ্ষণদের বলিয়া স্বীঝার 

করেন ॥১৮। 

মরীচিনন্দন কশ্যপ রামের নিকট হইতে সপ্রদ্বীপা পৃথিবী গ্রহণ করিলেন 

এবং রামকে বলিলেন_“তুমি আমার আদেশে আমার এই পৃথিবী হইতে 

চলিয়া যাঁওঃ ॥১৯॥ 

চিরকাল ব্রাঙ্মণের আদেশরক্ষক ও যোদ্ধশ্রেষ্ঠ পরশুরাম তখন কশ্যপের 

বাক্য অনুসারে যোগবলে সমুদ্রকে বাণক্ষেপপধ্যন্ত দেশে সরাইয়৷ দিয়া প্রধন 

তপস্তার স্থান ও পর্ধতোত্তম মহেন্দ্রপর্্বতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥২০| 

মহারাজ স্প্তয়! এইরূপ বহুগুণসম্পন্ন, ভূগুবংশের কীত্তিবদ্ধক, মহাধশ? 

মহাতেজা, আপনা অপেক্ষা যাগ, বেদপ1ঠ, দান ও তপস্তায় প্রধান" এবং 



পর্ববণি ত্রিষষ্টিতমো হধ্যায়ঃ | ৪.৫ 

এতে চতুর্ভদ্রতরাস্তয়। ভদ্রশতাধিকাঃ | 
স্বৃতা নরবরশ্রেষ্ঠা মরিয্যন্তি চ স্থষীয় ! ॥২৩| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্ম্যাং সংহিতায়াং বৈষাসিক্যাং দ্রোণপর্বণ্যভি- 
মন্যুবধে যোড়শরাজিকে দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়; ॥০| & 

-__-কঈককটি 

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 
-_--7102%) 2225 

ব্যাস উবাচ। 

পুণ্যমাখ্যানমা যুয্যং শ্রুত্বা ষৌঁড়শরাজিকম্। 
অব্যাহরন্ নরপতিস্তফ্তীমাসীৎ স তৃতীয়; ॥১। 

ভারতকৌমুদী 
এত ইতি। অন্ঠৈর্ভদ্রশতৈশ্চাধিকাঃ। মরিয়ান্তি চাপর ইতি শেষ ॥২৩| 

ইতি মহামহোপাপ্যায-ভারতাচার্ধয-শ্রুহরিদাসসিদ্ধা ্তবাগীশ উট্টাচাধাবিরচিভায়াং গহা ভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং ফ্রোণপর্ণি অভিমন্ট্যবধে মির |5| 

দিস) 

এবং নাঁরদোক্তং ঘোডশরাজিকমুপাখ্যানং সমাপ্য ঘুরিষ্ঠির" প্রতি ব্যাস উবাচ পৃণ্যমিতি। 

গাযুগামাযুর্জনকম্। মকুত্তপ্রভৃতিভিঃ বোড়শভিঃ রাজভিঃ সংস্গ্রমিতি যোডশরাদিকম্। 
অব্যাহরন্ কিমপি ন ক্রবনূ, তৃষ্ণীং নীরব:, শোকাপগমে বিষধান্করানবতাপাদিত্যাশমঃ |১| 

ভারতভাবদীপঃ ৭ 
পুণ্যমাখ্যানমিতি ॥১--২৩। 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিষষ্টিতমোহধা।ঘঃ ॥৬৩। 

আপনার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই পরশুরামও মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন।, 
ন্বতরাং অধজ্ঞকাঁরী ও অদক্ষিণাদাত। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া আপনি অনুতাপ 

করিবেন না ॥২১--২২॥ 

স্বীয়! আপন! অপেক্ষা যাগ, বেদপাঠ, দান ও তপস্তায় প্রধান এবং 

অন্যান্ত শতগুণেও অধিক এই নরশ্রেষ্টের! মরিয়া গিয়াছেন । আবার অন্যান্য 

নরশ্রেষ্টেরাও মরিবেন? ॥২৩। 

* ০..অষ্টযট্টিতমোহপ্যায়ঃ? বঙ্গ বন্দ, « -সপ্রতিতমোহধ্যায় বা বা নি। (১) 

যোড়খরাজকম্...নি। 

1. ইতঃ পরং নীলকঠরুতটাক| ইখমেব নোপল ভ্যতে, তত্র ঈদৃশমপি ন নেখাম্। 



৮ 

৪৮৬ মহাভারতে দ্রোণ- 

তমত্রবীতথামীনং নারদে। ভগবানৃষিঃ | 
শ্রুতং কীর্তয়তো মন্থং গৃহীতং তে মহাছ্যতে ! ॥২| 
আহোসম্বিদস্ততে। নষ্টং শ্রাদ্ধং শুদ্রাপতাবিব | 

স এবমুকঃ প্রত্যাহ স্যঞ্জয়ঃ প্রাঞ্জলিস্তদা ॥৩॥ 

পুত্রশোকাপহং শ্রুত্বা ধহ্যমাখ্যানমুর্তমম্ | 

রাঁজবাঁণাং পুরাণানাং যস্তনাং দক্ষিণাবতাম্ ॥8॥ 
বিশ্ময়েন হৃতে শোকে তমসীবার্কতেজসা । 

বিপাপ্নাম্ম্যব্যথোপেতে। জহি কিং করবাণ্যহম্ ॥৫॥ (যুথ্মকস্) 
নারদ উবাচ। 

দিষ্ট্য। পহ্তশেকস্তং বণীষেহ যদ্িচ্ছসি | 

তভৎ প্রপৎস্তাসে সর্ববং ন মৃষাবাদিনে। বয়ম্ ॥৬| 

ভারতকৌমুদী 
তদিতি । মহা* মম, তে জবনা। আত গৃহীতমিতি কাঞ্ধ| গুশ্নে। ব্জ্যতে ॥১। 

আহে।শ্বিদিতি। অন্ত একান্ত: নষ্ট নিক্ষল" জাতম্, শুদ্রাপতৌ বরাঙ্গণে কুতম্ ॥৩। 

পুত্রেতি। ঘজনাং বিপিন| কৃতবজ্ঞানাম। তমসি অন্ধকারে । বিপাপ]। নিষ্পাপ? ॥৪--৫| 

দিষ্ট্েতি। দিষ্ট্য/ ভাগোন, অপহতশনোকঃ তন্তদুপাপ্যানশ্রবণেনৈব ॥৬। 

বেদব্যান বলিলেন_-“যুধিষ্টির ! স্্জয়ুরাজা নারদের নিকট পুণাজনক ও 
আয়ুক্ষর ষোড়শ রাজার উপাখ্যান শুনিয়া কিছু না বলিয়া নীরবই রহিলেন ॥১॥ 

তখন ভগবান্ দেবধি নারদ সেইভাবে উপবিষ্ট স্থঞ্জয়রাজাকে বলিলেন_- 

“মহতেজা রাজা! আমি ত বলিলাম, আপনি শুনিলেন এবং গ্রহণ করিলেন 

কি? ॥২॥ 

না-__শুদ্রাপতি ব্রাঙ্মণের হস্তে কৃত শ্রাদ্ধ যেমন নিক্ষল হইয়া যায়, সেইরূপ 

আমার কথাগুলি একেবারে নিক্ষল হইয়! গিয়াছে? নারদ এইরূপ বলিলে, 

তখন স্বপ্জয়রাজা কৃতাপ্তলি হইয়া বলিলেন--1৩॥ 

“দেবি! যথাবিধানে যজ্ঞকারী ও দক্ষিণাদাত। প্রাচীন রাজগণের এই 
পবিত্র ও পুত্রশোকনাশক উত্তম উপাখ্যান শুনিবাঁর পরে- সুষ্যের তেজে যেমন 

অন্ধকার নষ্ট হয়, সেইরূপ বিম্ময়ে আমার শোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমি 

নিষ্পাপ হইয়াছি এবং আমার সমস্ত বেদনাও গিয়াছে। এখন আমি কি 

করিব-_বলুন ॥৪-৫1 

নারদ বলিলেন_রাজা ! ভাগ্যবশতঃ আপনার শোক গিয়াছে। এখন 
সপ 

স্পা শাাীশীশিশী লন পিসি পিসি তাস পীশীশীশী শশী তি শীত 

(৪) এতচস্রত্থা মহাবাহো ! ধন্তমূ...পি বঙ্গ বর্ধ। 



পর্ববাণি ত্রিষষ্টিতমো ইধ্যায়ঃ | 

স্থপ্ীয় উবাচ । 
এতেনৈব প্রতীতোহহং প্রসন্নো যান্তবাঁন্ মম। 
প্রসন্নো যস্ত ভগবান্ ন তস্তাস্তীহ ছুর্লভম্ ॥৭| 

নারদ উবাচ । 
পুনদর্দামি তে পুত্রং দস্থ্যভিনিহতং বৃথা । 
উদ্ধ ত্য নরকাৎ কষ্টাৎ পশুমপ্রোক্ষিতং যথা ॥৮। 

ব্যাস উবাচ। 
প্রাছরা শীত: পুত্রঃ স্্ীয়স্তাস্ভূত প্রভঃ | 
প্রসন্নেনষিণা দত্তঃ কুবেরতনয়ো!পমঃ ॥৯॥ 

ততঃ নঙ্গম্য পুত্রেণ শ্রীতিমীনভবন্ন,পঃ। 

ঈজে ঢ ত্রতুভিঃ পুণ্যৈঃ সমাগুবরদক্ষিণৈঃ ॥১৩। 

ভারতকৌমুদী 
এতেনেতি। প্রতীতো হষ্টঃ “খ্যাতে হাষ্টে প্রতীত, ইত্য মর; ॥। 

পুনরিতি। বুথ| নিহতম্, পুনজীবনা দিত্যাশয়: ॥৮| 

প্রাছুরিতি। পুন্রঃ সস্ববর্ণগাবী নাম। খধধিশ।| নাধদেন ॥৯| 

তত ইতি । সঙ্গম্য মিলিহা। নপঃ স্থগ্ছয়।। ঈজে যজনং চকাব ॥১০। 

৪৮৭ 

আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, সেই বর গ্রহণ করুন, আপনি সে সমস্তই পাইবেন । 

আমরা সিথ্যাবাদী নহি? ॥৬॥ 
স্ষগ্য় বলিলেন-__“ভগবন্! আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, 

ইহাতেই আমি আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, আপনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, 

এই জগতে তাহার কিছুই ছুর্লভ হয় না? ॥৭| 

নারদ বলিলেন-__“রাজা ! অপ্রোক্ষিত অবস্থায় নিহত পশুর ন্যায়, দস্থা- 

গণকর্তৃক বৃথা নিহত আপনার পুত্রকে কষ্টজনক নরক হইতে উদ্ধার করিয়। 

পুনরায় দান করিতেছি ॥৮। 

বেদব্যাস বলিলেন-_“ুধিষ্টির ! তাহার পর দেবধি নারদ প্রসন্ন হইয়৷ 

দান করায় কুবেরের পুত্রের ন্যায় অগ্কুতকান্তিসম্পন্ন সপ্জয়রাজার সেই পুত্র 

সবর্ণসীবী) আবিভূতি হইল ॥৯। 
তাহার পর স্থপ্রয়রাজ! পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত 

(৭) পাবিতোহহমনেনৈব প্রসন্ন: ''নি। 



৪৮৮ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

অকৃতার্থশ্চ ভীতশ্চ ন চ সান্নাহিকো। হতঃ | 

অবজ্বা ত্বনপত্যশ্চ ততোইসৌ জীবিতঃ পুনঃ ॥১১। 
শুরে। বীরঃ কৃতার্থশ্চ প্রতাপ্যারীন্ সহত্রশঃ। 

অভিমনুযগতঃ স্বর্গং সংগ্রামেইভিমুখাহতঃ ॥১২। 

ব্রহ্মচর্য্েণ যাল্লেকান্ প্রজ্ঞয়। চ শ্রুতেন চ। 

স্থিষটে্চ ত্রতৃতির্যান্তি তাস্তে পুত্রোইক্ষয়ান্ গতঃ ॥১৩ 
বিদ্বাংসঃ কন্মভিঃ পুণ্যৈঃ স্বর্গমীহন্তি নিত্যশঃ | 

ন তু স্বর্গাদযং লোৌকঃ কাম্যতে স্বর্গবাসিভিঃ ॥১৪। 

ভারতকৌমুদী 

নঙগ নারদেন স্থব্ণঠীবী যথ| পুনজীবিতস্তথা ভব্তাপাভিমন্থাঃ কথং ন পুনজীব্যত ইতা।- 

কাজ্জায়াং দ্বয়োর্েদমাহ দ্বাভ্যাম। অকৃতার্থ ইতি। অকুতার্থো বালত্বাং, ভীতে। দন্থাভাঃ 

সান্নাহিকঃ কৃতযুদ্ধসঙ্জঃ। অযজা বিধিনা অকুতযজ্ঞঃ। অসৌ স্প়পুত্রঃ স্থবরৃীবী ॥১১। 

শূর ইতি। শুরে। দৈহিকব্লবান্, বীর! মানমিকবলবান্, কতার্থঃ ভাধ্যাগভদ্রননাৎ ॥১২। 

ব্রন্মেতি। প্রজ্ঞঘ! জ্ঞানেন। ন্বিষ্টেঃ সর্বথাভীষ্টঃ। পুতজ্রোহভিমলাঃ ॥১৩| 

বিদ্বাং বহি ঈি গন্ধং চেটে অবং মতা, ন কামাতে, ” নিই দিতি ভাব? ॥১৩। 
৬. ২: মা 

হইয়াছিলেন এবং কালক্রমে উত্তমদক্ষিণাযুক্ত বহুতর পুণ্যজনক যঞ্ত করিয়া- 

ছিলেন ॥১০॥ 

স্্জয়ুরাজার পুত্র-_বালক বলিয়৷ অকৃতার্থ, দন্থ্যুদের ভয়ে ভীত, যুদ্ধসজ্জার 

অসজ্জিত, অকৃতযন্ঞ ও নিঃসন্তান অবস্থায় নিহত হইয়াছিল; তাহাতেই মে 

পুনরায় জীবিত হইয়!ছিল ॥১১॥ 

আর দৈহিক বল ও মানসিক বলশালী এবং ভাধ্যার গর্ভ উৎপাদন কর।র 

কৃতার্থ অভিমন্তা সহস্র সহস্র শক্রকে সন্তপ্ত করিয়া যুদ্ধে অভিমুখ অবস্থায় 

নিহত হইয়। স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥১২। 

ধাম্মিকেরা ব্রহ্গচধয, তত্বজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান ও অভীষ্ট যন্রদ্ধারা যে সকল 

লোকে গমন করিয়। থাকেন, তোমাদের পুত্র (অভিমন্ত্যু) সেই সকল অঙ্গয় 

লোকে গমন করিয়াছেন ॥১৩॥ 

বিদ্বান লেকের। পুণ্যকর্মদ্।রা সর্বদা! স্বর্গলাভ করিবাঁরই ইচ্ছা করেন 

কিন্ত ব্ব্গবাসীরা ব্বর্গ হইতে এই মর্ত্যলে(কে আসিতে ইচ্ছ! করেন না ॥১৪। 
পি 

(১২) শূরো বীরঃ তান .অঙিম্থার্গতে বীর; পৃতনাভিসুখো ২ হ্তঃ পি ঝ| বদ 

বর্দ। (১৩)-"যান্ কাংশ্চিৎ.*পি বঙ্গ বর্ধ,'.*"প্রজয়া চ শ্রুতেন চ." নি। 



পর্ব্বণি ্রিষস্তিতমো হধ্যায়ঃ। 

তম্মাৎ স্বর্গগতং পুত্রমর্জনস্ত হতং রণে। 
নেহ চানধিতুং শক্যং কিঞ্চিদপ্রাপ্যমীহিতম্ ॥১৫। 

যাং যোগিনো ধ্যানবিবিক্তদর্শন1ঃ প্রযান্তি যাঞ্চোতমযাগযাজিনঃ | 
তপোভিরিদ্বৈরনুযান্তি যাং তথা তামক্ষয়াং তে তনয়ো গতো৷ গতিম্ ॥১৬ 

অন্তাঁৎ পুনর্ভীবগতে। বিরাজতে রাঁজেব বীর! হাস্বতাত্বরশ্মিভিঃ। 

তামৈন্দবীমাত্মতনুং দ্বিজোচিতাং গতোইভিমন্যুর্ন ন শৌকমর্তি ॥১৭॥ 
এবং জাত স্থিরো তৃত্বা জহারীন্ ধৈর্ধ্যমাপ্ন,হি। 
জীবন্ হি পুরুধঃ শোচ্যে। ন তু স্ব্গগতোহনঘ ! ॥১৮। 

৪৮৯ 

ভারতকৌমুদী 
তম্মাদিতি। আনয়িতুম্ আনেতুম্। শক্যমিতি ভাবে যপ্রতায়;। ততশ্চ “কাং দ্িশং 

গন্তব্যম্” ইত্যাদিবৎ কশ্মণঃ পুত্রমিত্স্য নোক্ততা। অতএব ঈহিতং যুদ্মাভিরিষ্টম অভি- 

মন্যোরদর্শনং তশ্থান্তদ্যুদ্ধাদিকং কিকঞ্িদ্বা, অপ্রাপ্যং ন লভ্যম্। অতঃ স্থিরতামাপু হীত্যা- 

শায় ॥১৫।| 

যামিতি। ধ্যানেন বিবিক্তং পৃতং দর্শনং জ্ঞানং যেযাঁং তে। ইদ্বৈরজ্জলৈঃ ॥১৬| 

অন্তাদিতি। বীরোহভিমনাত অন্তাত যুদ্ধে মরণাৎ পরম, পুনঃ ভাবং স্বর্গীয়, জন্ম গত: 
প্রাপ্থঃ। ততশ্চ দ্বিজোচিতাং ক্ষত্রিয়যোগাম্, তাম্। ইন্দোরিয়মিত্ন্দবী চন্দরজনিতা। তাম্ 

আত্মতন্নং চন্্রপু্রশরীরম্, গতঃ প্রাপ্তঃ সন, রাজা চন্দ্র ইব, অমৃভাঃ স্ুধামযা যে আত্মনো 
রশ্ম; কিরণান্তৈধিরাজতে । অতএব স শোকং শোচ্যতাং নার্ৃতি। “রাজা প্রভৌ নুপে 

চন্দ যক্ষে ক্ষত্রিয়শ ক্রয়োঃ” ইতি বিশ্বঃ | “ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতিয়ঃ” ইতি স্থৃতিঃ ॥১৭ 

অতএব যুদ্ধে নিহত স্বর্গগত অভিমন্ুকে এই মর্ত্যলোকে পুনরায় আনয়ন 
করিতে পারা যাইবে না। সুতরাং যুধিষ্টির! তোমাদের অভীষ্ট অভিমন্থ্যর 
দর্শন, কিংবা তাহ। দ্বারা অন্য কোন কার্্যসম্পাদন সম্ভবপর হইবে না ॥১৫॥ 

ধ্যানদ্বারা লব্বপবিত্রজ্ঞান যোগীরা, উত্তমযজ্ঞকারীর! এবং উৎকৃষ্টতপস্থা- 
পরায়ণ লোকেরা যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, অভিমন্ত্যু সেই অক্ষয় গতি 

লাভ করিয়াছেন ॥১৬। 

বীর অভিমন্ত্ু যুদ্ধে মৃত্যুর পরেই স্বর্গীয় জন্ম লাভ করিয়াছেন? তিনি 

কষত্রিয়ের প্রাপ্তিযোগ্য সেই স্বকীয় চন্দ্রপুত্রশরীর লাভ করিয়া এখন অমৃতময় 

আপন কিরণদ্ারা চন্দ্রের তুল্যই শোভা পাইতেছেন। সুতরাং তাহার জন্ 

শোক করা উচিত নহে ॥১৭॥ 0. 

:04).কিকিদপ্রাপ্মীশিতুম্_পি বঙ্গ বর্ধ। (১৮)-মা শুচো খৈধ্যমাগুহি'বা নি” 
জীবন্ত এব নঃ শোচ্যা ন তু স্বর্গগতানঘ |_পি বা বঙ্গ বদ্ধ। 

৬২ 



৪8৯০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

শোচিতো! হি মহাঁরাঁজ ! অঘমেবাভিবর্ধতে | 
তম্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য শ্রেয়সে প্রযতেদ্বুধঃ ॥১৯॥ 

প্রহ্ষং গ্রীতিমানন্দং প্রিয়মুৎসিক্তচিততাম্ 
এততদাহুবুধাঃ শৌচমশৌচং শোক উচ্যতে ॥২০। 
এবং বিদ্বন্ সমুভিষ্ঠ প্রয়তো৷ ভব মা শুচঃ | 

শ্ুতস্তে সম্তবে। মবৃত্যোন্তপাংস্থনুপমানি চ ॥২১॥ 

সর্ভভূতসমত্ত্র্চ চঞ্চলাশ্চ বিভূতয়ঃ | 

্যীয়স্ত শ্রুতঃ পুত্রো ম্বৃতঃ সঙ্জীবিতঃ পুনঃ ॥২২। 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। অপীন্ জহি নাশয়। জীবন্ পুরুষ: খোচ্য?, রোগদৌরগত্যাদিন। 0১৬। 
শোচত ইতি। অং পাপং পাপজনিতং ছুঃখম্। শ্রেরসে মঙ্গলায় ॥১৯| 
শোঁচার্থমপি শোকক্তাজ্য ইত্যাহ প্রেতি। একন্তাপি চিন্তবিষ্কারম্ত কারণভেদান্েদঃ | 

তথ| চ ক্রীড়াদিজন্যশ্চিত্তবিস্বর; প্রহ্ধ পুত্রদর্শনাদিজহাঃ স গীতি সুরতাদিজন্য আননদঃ, 

সখিদর্শনাদিজন্য: প্রিয়ে। ভাব, প্রতিবীবাদি প্রাপ্তিঙন্শ্চিন্তবিক্ষার উংসিক্ত চিন্তত| গধিত- 

চিত্তত।। এতঙ সর্ধং বুধাঃ টি শুচিভাবমাহঃ। শোকস্ত অশৌচঘুচাতে তৈবেব, অঙ্ব- 
প্রভৃতিমলসম্পাদক হাদিতাশয়ঃ ॥২০| 

এবমিতি। বিদ্বন্ জানন্, প্রনত; সংযভচিত্তঃ। তে তয়, সম্ভব উংপ্তিঃ ॥২১। 

সর্বেতি। সর্বেষাঘেব ভতানাং সত্ব মুত্যোগ্রণহাত্তে তুল্যত্বম্ ॥২২| 

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! এইরূপ জানিয়া স্থির হইয়া শক্রসংহার কর এবং 
ধৈর্যালাভ কর। কারণ, রোগ বা ছুর্গতি দেখিয়। জীবিত লোকের জন্যই শোক 
করা উচিত; কিন্তু স্ব্গগত লোকের জন্য শৌক করা উচিত নহে ॥১৬। 

মহারাজ! শোক করিতে থাকিলে, ছুঃখই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অতএব 
বুদ্ধিমান লোক শোক পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলল[ভের জন্যই চেষ্টা করিবেন ॥১৯। 

প্রহ্ষ, 'গ্রীতি, আনন, প্রিয় ও গবিতচিত্ততা এইগুলিকে পণ্ডিতের শৌচ 
বলেন; আর তাহারাই শোকটাকে অশৌচ বলিয়া থাকেন ॥২০। 

যুধিষ্টির! তুমি এইরূপ জানিয়া গাত্রোথান কর, সংযতচিন্ত হও এবং 
শোক করিও না। তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি ও তাহার অতুলনীয় তপস্তার বিষয় 
শুনিলে ॥২১॥ 

এবং মৃত্যুর নিকটে সর্ধবভূতই সমান ও এশ্বর্যযও চঞ্চল ইহাঁও শুনিলে। 
_আর স্থগয়রাজার পুত্র মরিয়া আবার জীবিত হইয়াছিল ইহাও শুনিলে ।২২। 

(২০) অত্র পুস্তকভেদাদেব পাঠভেদ উন্লেয়ঃ। ্ 



পর্ববণি ভ্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 

এবং বিদ্বন্ মহারাজ ! মা শুচস্ত্ং ব্রজা ম্যহমৃ। 

এতাবদুক্ত। ভগবাংস্ত ব্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৩| 
বাগীশানে ভগবতি ব্যাসে ব্যভ্রনভঃগ্রভে । 

গতে মতিমতাং শ্রেষ্ঠে সমাশ্বান্ত যুধিষ্ঠির ॥২৪। 
পূর্ব্বেষা পাখিবেন্দ্রীণাং মহেক্দ্রপ্রতিমৌজপাম্ | 
ন্যয়াধিগতবিভা নাং তাং শ্রুত্বা বজ্ঞদম্পদম্ ॥২৫॥ 

সম্পূজ্য মনসা বিদ্বান বিশোকো1হভূদ্যুধিষ্ঠিরঃ 
পুনশ্চা চিন্তযুদ্দীনঃ কিংস্বিদক্ষ্যে ধনষ্তীয়গ্ ॥২৬॥ (বিশেষকম্) 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহআ্যাং সর্হতায়াং বৈয়(সিক্য।ং দ্রোগপর্বরণ্যতি- 

মন্যুবধে বুধিষ্ঠিরশোকাপনয়নে ভ্রিসষ্টি তমোহব্যায়? ॥০। & 
কর্কট 

তারতকৌমুদী 
এবমিতি | বিদ্বন জানন্, ম। শুচঃ শোক" ন কুরু। ভগবান ব্যামঃ ॥২৩| 

বাগিতি। বাগীখানে বাক্পতৌ । বিগতম্ অন্রং মেঘে। যন্মাত্তততাদুশ, সন্্জ আকাখং 

তম প্রভা ইব প্রভা বশ্ত তম্মিন্ উজ্জলনীলবর্ণে ইত্যর্থঃ| স্তাদেন অপিগতানি প্রাপ্তানি 

বিভ্তানি ধনানি বৈস্চ্ষাম্। সম্পূজা তানেব পাথিবান্ তেষাৎ ধজ্জসম্পরঞ্ক প্রশস্ত ॥২৪--২৬। 

ইতি মহামহোপাধ্যা-ভারতাচাধ্য-শ্ীহরিদাসখিদ্ধান্তবাগীণভট্টাচাষ্যবিরচিতাযাৎ মহা তারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীনথাথ্াাং দ্রোণপর্বণি অভিম্াবদে ভ্রিগষ্টিতমোহপ্যানঃ 1০| 

0 

৪৯১ 

মহারাজ! এইরূপ জানিয়। তুমি শোক করিও না, আমি চলিলাম। এই 

পর্যন্ত বলিয়! ভগবাঁন্ বেদব্যাম সেইখা নেই অন্তহিত হইলেন ॥২৩। 

বাকৃপতি, মেঘশূন্য আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ ও জ্নিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বেদব্য।স 

যুিটিরকে আশ্বস্ত করিয়৷ চলিয়া গেলে, বৃদ্ধিমান্ যুধিষ্টির_ইীন্দ্ের তুল 

তেজন্বী ও ন্যায়ানুমারে ধনার্জনকারী সেই প্রাচীন রাজগণের সেই সকল যজ্ঞের 

বিষয় শুনিয়। এবং মনে মনে তাহার প্রশংসা করিয়া শোকবিহীন হইলেন, 

আঁবার কাতর হইয়। চিন্ত। করিলেন যে, “অজ্ঞুন আমিলে তাহাকে কি 

বলিব? ॥২৪-_-২৬॥ 
পপ 6 

(০.০ “মা শুচঃ সাধু যাম্হম্.. পি. “মা শুচঃ সাধযামাহম্ব বঙ্গ ব্ধ নি। » 

একোনমপ্ততিতমোহধ্যয় বঙ্গ বর্ধ, “--একসপ্ত তিতমোহধ্যায: বা রা শি। 

] 
5৪৭ 



(৪। প্রতিজ্ঞাপর্ধ |) 

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। 
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সঞ্জয় উবাচ। 

তশ্সিন্নহনি নির্বভে ঘোরে প্রাণভৃতাং ক্ষয়ে । 
আরিত্যেইস্তং গতে শ্রীমান্ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে ॥১॥ 
ব্যপযাঁতেষু সৈন্বেষু সায়াহ্নে ভরতর্ধভ !| 
হত্ব! সংশগুকব্রাতান্ দিটব্যরাস্ত্রেঃ কপিধ্বজ? ॥২॥ 
প্রায়াৎ স্বশিবিরং জিফুদর্জে ত্রমাস্থায় তং রথমৃ। 
গচ্ছন্নেব চ গোবিন্দং সাশ্রুক্োইভ্যভাষত ॥৩॥ (বিশেষকম্) 
কিন্ন, মে হৃদয়ং ত্রস্তং বাক চ সঙ্জতি কেশব !। 

দৃশ্ঠান্তে চাপ্যনিষ্টানি গাত্রং সীদতি চাঁচ্যুত ! ॥8॥ 

ভারতকৌমুদী 
তন্সিন্নিতি। নিরৃত্তে নিষ্পন্নে, ক্ষয়ে বিনাশে। শ্রীমান্ বীরশোভাবান্ জিষ্জরিতি পরেণ 

সম্ধাতে । সংশগ্তকানাং ত্রাতান্ সমুহান্। জিফুরজ্ভন:, জৈত্রং জয়শীলম্ ॥১--৩| 

কিমিতি। সঙ্জতি মুখমধ্য এব লগতি ন স্ফুরতীত্যর্থ। সীনতি অবসন্নং ভবতি |81 

মো সপ্তয় বলিলেন__“ভরতশ্রেষ্ঠ | সেই দিনে ভয়ঙ্কর প্রাণিক্ষয় হইয়া গেলে, | 

জূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে এবং সন্ধ্য।কাল উপস্থিত হইলে, সেই সায়াহ্ুকালে 

উভয়পক্ষের সৈম্যেরাই আপন আপন শিবিরে চলিয়। গেলে, বীরশোভা সম্পন্ন 

কপিধ্বজ অর্জুন দিব্য অস্ত্রদ্ধারা সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া! সেই বিজয়ী রথে 
আরোহণপূর্বক আপন শিবিরের দিকে প্রস্থান করিলেন এবং গমন করিতে 
করিতে সাশ্রুকণ্ঠে কৃষ্ণকে বলিলেন_-॥১--৩। 

'কৃষ্ণ! অচ্যুত! আমার হৃদয় আশঙ্কিত হইতেছে কেন, বাক্য যেন 
মুখের ভিতরেই লাগিয়া রহিতেছে, বহুতর অনিষ্টলক্ষণও দেখিতেছি এবং 
শরীরও যেন অবসন্ন হইতেছে | ॥8॥ 

(২) ব্যপযাতেষু বাসায় সর্কেধু ভরতর্যভ !...পি বা নি। (৪)...বাক্ চট মজ্জতি...বর্ধ। 
,স্পন্দস্তি ঢাপ্যনিষ্টানি''.পি,* ম্পন্াস্তে চাপ্যনিষ্টানি'..বর্ধ,...স্যন্দনে নাবতিষ্ঠামি গাত্রৈ; 

শীদামি চাচ্যুত।_নি। * 



চতুঃষষ্টিতমো হ্যায় নি 
অনিষ্টঞৈৈব মে শ্লিষ্টং হৃদয়াম্ন[পসর্পতি। 

ভূ-বিয়দ্দিক্ষু চাপ্যুগ্র। উৎপাতী স্ত্রাসযন্তি মাম ॥৫। 
বহুপ্রকার! দৃশ্যান্তে সর্বব এবাঁঘশংসিনঃ। 

অপি স্বস্তি ভবেদ্রীজ্ঞঃ সামাত্যস্ত গুরোর্মম ॥৬| 
বান্্রদেব উবাচ। 

ব্যক্তং শিবং তব ভ্রাত্ুঃ সামাত্যস্ত ভবিষতি। 

ম| শুচঃ কিঞ্দেবান্যত্তত্রানিষউং ভবিঘ্যতি ॥৭। 
সঞ্তয় উবাচ। 

ততঃ সন্ধ্যামুপাক্তৈব বীরো বীরাবসাদনে | 

কথয়ন্তৌ রণে বৃভ্তং প্রয়াতৌ রথমাস্থিতৌ ॥৮॥ 
ততঃ স্বশিবিরং প্রাপ্ডো হতানন্দং হতত্বিষঘ্। 

বাস্থদেবোইর্ছুনে চৈব কৃত্বা কম্ম স্ুদুফরমূ ॥৯। 

অনিষ্টমিতি। অনিষ্টমণিষ্ঠাশগ্কা। খ্রিষ্ং পৃটসন্দদ্ধমূ। উতৎপাত| ভূকম্পাদরঃ || 

দ্রোণপ্রতিজ্ঞাম্মরণাৎ সন্তাবামানহ যুনিষ্টিরস্তানিষ্টং সুচয়নাহ বহিরতি। বহুপ্রকারা 

উৎপাতা ইত্যনবৃত্তিঃ। অঘখংসিন: অন্শলন্থচকাঃ | স্বশ্থি মঙ্গলম্“সবনতযাশীঃক্ষেমপুাদো” 

ইত্যমরঃ রাজ্জে। যুিষ্টির্, গুরোজ্যেষ্টজাতুঃ ॥৯। 

বাকমিতি। ব্ক্তং প্রুবম, শিবং নঙ্বলম্ত আতুঘু দিষিরস্ত ॥৭| 

তত ইতি। বীরৌ কুষ্চাজ্দ্ীনৌ, বীবা অবসাদ্যান্তে বিনাগ্তপ্তে অন্িঙ্গিতি তশ্বিন্ ॥৮। 

দঢ়সংলগ্ন অনিষ্টাশস্ক! আমার হৃদয় হইতে যাইতেছে না এবং ভূমি, আকাশ 

ও সকল দিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত সকল আম।কে বিত্রস্ত করিয়া হুলিতেছে! ॥৫॥ 

বনুপ্রকার উৎপাত দেখিতেছি, মে সকলগুলিই আবার অমঙ্গলসূচন! 

করিতেছে ।| অতএব অমাত্যবর্গের সহিত আমার জ্যেষ্টজাতা রাজা যুধিষ্টিরের 

মঙ্গল হইবে ত? ॥৩| | 

কৃষ্ণ বলিলেন__“অজ্জুন! নিশ্চয়ই অমাত্াবর্গের সহিত তোমার ভ্রাতা 

মঙ্গল হইবে । অুতরাং তুমি উদ্দিগ্ন হইও না? হয় ত সেখানে সামান্ কৌন 

অনিষ্ট হইয়। থাকিবে ॥৭॥ 

সপ্তয় বলিলেন__-“তাহ।র পর কৃষ্ণ ও অজ্জুন সন্ধ্যোপাসনা করিয়াই রথে 

আরোহণপূর্বক বীরবিনাশক যুদ্ধের আলোচনা করিতে করিতে গমন করিতে 

লাগিলেন ॥৮॥ 

(৯)...হতামিতৌ হতদ্বিষৌ.'.নি। 



৪৯৪ মহাঁভীরতে দ্রৌঁণ--- 

ধ্বস্তাকারং সমালক্ষ্য শিবিরং পরবীরহ! | 

বীভৎস্থরব্রবীৎ কুষ্ণমন্বস্থহৃদয়স্ততঃ ॥১০। 

নদন্তি নাগ্য তৃর্য্যাণি মঙ্গল্যানি জনার্দন || 
মিআ৷ দুন্দুভিনির্ধোষৈঃ শঙ্বাশ্চাড়ম্বরৈঃ সহ। 
বীণ। বা নাগ বাগ্যন্তে শম্যাতালম্বনৈঃ সহ ॥১১। 
মঙ্গল্যানি চ গীতানি গায়ন্তি ন পঠন্তি চ। 

স্তরতিযুক্তানি রম্যাঁণি সর্বানীকেধু বন্দিন? ॥১২) 

ঘোধাশ্চাপি চ মাং দৃষ্টা নিবর্তত্তে হাধো মুখাঃ। 
কন্মাণি চ যথা পুর্ব" কৃত্ব! নাভিবদস্তি মাম্ ॥১৩॥ 

অপি স্বস্তি ভবেদদ্য ভতভ্যো মম মাধব !| 

নহি শুধ্যতি মে ভাবে দুষ্ট স্বজনমাকুলম্ ॥১৪। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । হত] নিবুভ্ত। হিম ওল? তৎ। ভিযেতি ক্ষধেতিবত টাবন্ঃ ॥ন| 

পবন্তেতি। বী5হস্্রঙ্ভুনঃ | অস্বস্থ্দয় উদ্দিগ্রচিন্তঃ 0১০| 

নদন্থীতি। শখাঁঃ চা আডছ্গরৈস্ত,যারবৈঃ | শথা। ক্া। যট্পাদোহ্ৰং 
শ্লোকঃ ॥১১| 

মঙ্গশ্যানীতি। স্থুতিঘুক্তানি বাকা।নীতি শেষ; সবাশীকেধু সর্কাবিপসৈন্যেধু ॥১২। 

খোধ। ইতি। নিবে আপসখন্থি। কম্মাণি অভিবাদনাদীনি ॥১৩| 

তদনন্তর কৃঞ্ণ ও অজ্জ্বন যুদ্ধে অতিছুষ্ষর কার্ধ্য করিয়া নিরানন্দ ও আলে(ক- 

শূন্য আপন শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৯। 

তৎপরে বিপক্ষবীরহন্ত। অজ্ঞুন শিবিরটাকে বিকৃতরূপ দেখিয়া উদ্িগ্নচিন্ত 

হইয়া! কৃঞ্কে বলিলেন--॥১০॥ 
'জনা্দন! আজ মাঙ্গলিক তুষ্য বাজিতেছে না, ছুন্দুভিধ্বনি ও তৃর্যধ্বনির 

সহিত শঙ্খধ্বনিও হইতেছে না, কিংবা ঢাক ও করতালশব্দের সহিত বীণা ও 

বাজাইতেছে না ! ॥১১॥ 
স্তুতিপাঠকেরা সর্বসৈন্যমধ্যে মাঙ্গলিক গান গাহিতেছে না এবং স্ততিযুক্ত 

মনোহর শ্লেক সকলও পাঠ করিতেছে না! ॥১২॥ 

যোদ্ধারও আমাকে দেখিয়। অধোযুখ হইয়া সরিয়। যাইতেছে; কিন্ত 

পূর্বের ন্যায় অভিবাদন করিয়া আমার নিকট দ্ধের বৃত্তান্ত বলিতেছেন! 1 ॥১৩। 
স্পা পালি শি শিশি সু নিট কিনি 

(১০) বস্তাকারমিবালেখ)ং মংবীক্্য শিবিরং স্বকম্..'নি,-*'অনুস্থহদয়স্ততঃ পি 



পর্ববণি চতুঃযষ্টিতমো হধ্যায়ঃ | ৪৯৫ 

আপ পাঞ্চালরাজন্ত বিরাটস্ত চ মানদ ! | 
সর্বেষাঞ্চেব যোধানাং সামগ্রযং স্তান্মমচ্যুত ! ॥১৫॥ 
ন চমামগ্য সৌভদ্রঃ গ্রহথফৌ ভ্রাতৃভিঃ সহ। 
রণাদায়ান্তমুচিতং প্রত্যুদ্যাতি হসন্নিব ॥ ১৬॥ 
এবং সংকথযান্তৌ তৌ প্রবিষ্ট শিবিরং স্বকন্। 
দদৃশাতে ভূশান্বস্থান্ পাগুবাঁন্ নষ্উচেতনঃ ॥১৭। 
দষট ভ্রাতৃংস্চ পুন্রাংস্চ বিমনা বাঁনরধ্বজঃ | 
অপশ্ঠযংশ্সৈব সৌভদ্রমিদং বচনমত্রবীৎ ॥১৯॥ 
মুখবর্ণোহপ্রসনে। বঃ সর্ষেধামের লক্ষ্যতে | 

অভিমনুযুং ন পশ্য।মি ন চ মাং প্রতিনন্দথ ॥১১। 

ভারত টি 
অপীতি। স্বপ্তি মঙ্গলম্। ধ্রাতৃভা ইতি “নমঃ স্বস্তি” ইত্যা।দিন। উতুথ । ভাবে! মণ১0১৪। 

অপীতি। হেমানদ! মাগ্াণাং সম্মানকারক 1| সামগ্র্ৎ সাকলোন জীবনম্ ॥১৫। 

নেতি। সৌভদ্রোহভিমন্াঃ, ভ্রাতভিঃ প্রতিবিন্ধাদিভিঃ | উচিত য।খাম্ ॥১৬| 

এবমিতি। তৃশাস্বস্থান্ অতীবাকুল|ন্, নষ্টচতসে| বিগতচেতনাশিব ॥১৭| 

দৃ্টেতি| বিমনা বিষগ্চি্, বানরণ্বজ; অঞ্জ্রনঃ ॥১৮| 

মুখেতি। অপ্রসন্্। মপিনঃ, বে যুক্মাকম্। প্রতিননথ আধিবর্ধে যুরম্ ॥১৯| 

কৃষ্ণ! আজ আমার ভ্রতাদের মঙ্গল হইবে ত? আত্বীয়গণকে আকুল 

দেখিয়। আমার মন যে প্রসন্ন হইতেছে না ॥১৪। 

মাননীয়গণের সম্ম(নকারী কৃষ্ণ! দ্রপদ, বির।ট ও অন্যান্য যোদ্ধারা সকলে 

বাচিয়া আছেন ত? ॥১৫॥ 

আজ আমি যুদ্ধ হইতে আসিতে লাগিলে, অভিমন্তনা অপর ভ্রাতাদের 
মহিত মিলিত হইয়। অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রন্থষ্ট চিন্তে হাসিতে ভাঁসিতেই যেন 

কর্তব্য প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না? ॥১৬। 
কৃষ্ণ ও অর্জন এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে আপন শিবিরে প্রবেশ 

করিয়া দেখিলেন-_অত্যন্ত অসুস্থ পাগ্ডবেরা যেন অচৈতন্য হইয়া রহিয়া- 

ছেন ॥১৭॥ 

তখন অর্জুন--ভ্রাতুগণ ও অপর পুত্রগণকে দেখিয়া এবং অভিমন্ত্যুকে না 
দেখিয়। বিষগ্রচিত্ত হইয়া এই কথ! ৷ বলিলেন-/১৮। 

(১০ ইত পরমূ য় উবাচ বা বঙ্গ বর্ধ নি। (- ভশাু্থান্ 'পি। 



৪৯৬ মহাভারতে রো 

ময়! শ্রতশ্চ দ্রোণেন চক্রব্যুহো বিনিম্মিতঃ | 
নচবন্তস্ত ভেতাস্তি বিনা সৌভদ্রমর্ভকম্ ॥২০। 
ন চোপদিষটন্তস্তাসীন্ময়ানীকাদ্বিনিগমঃ | 

কঙ্চিন্ন বাঁলো যুক্মাভিঃ পরানীকং প্রবেশিতঃ ॥২১॥ 

ভিত্বানীকং মহেষ্া সঃ পরেষাং বহুশো। যুধি | 

কচ্চিন্ন নিহতঃ শেতে সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥২২।॥ 
লোহিতাক্ষং মহাবাঁহুং জাঁতং দিংহমিবাত্রিষু। 

উপেক্দ্রসদূশং জত কথমায়োধনে হতঃ ॥২৩। 

স্বকুমারং মহেষা নং বাঁসবন্যা আ্বজীত্মুজম্। 

সদ। মম প্রিয়ং জত কথমায় ধনে হত? ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
অভিমন্যোরদর্শনাৎ কারণান্তরবাহসত্বাচ্চ তদ্িন।শমেবাশঙ্কতে ত্রিভিঃ। ময়েতি। বে! 

ুক্মাকৎ মধ্যে কশ্চিদপি। সৌভদ্রমভিমন্যম্, অ্ভনং বালকম্ ॥২০॥ 
নেতি। অনীকাদ্িপক্ষসৈ্ঠাৎ। বিনিরন ইত্তানেন প্রবেশ উপদিষ্ট ইতি স্থচিতম্ ॥২১। 

ভিত্বেতি। মহেঘাসে| মহাদন্ুদ্ধরঃ | পরবীরান্ তম্তীতি পরবীরহ] ॥২২। 

অভিমস্থাবিনাশমেব শিশ্চিত্যাহ পোহিতেতি।  উপেন্দ্রসূশং কষফ্ণতুলাম্, আঘোধনে 
যুদ্ধে ॥২৩| 

সুকুমারমিতি । বাসবশ্য ইন্দশ্ত আম্মজোঠজ্দুন এব তত্যাস্মজম্ ॥২৪। 

“আপনাদের সকলেরই মুখবর্ণ মলিন দেখিতেছি, অভিমন্্াকে দেখিতেছি 

না, আপনারাও আমার অভিনন্দন করিতেছেন ন। ! ॥১৯।॥ 

ওদিকে আমি শুণিয়াছি-দ্রোণ চক্রবাহ নিম্মীণ করিয়াছিলেন; অথ চ 

বালক অভিমন্তযু বাতীত আপনাদের মধো অপর কেহই তাহা ভেদ করিতে 

সমর্থ ছিলেন ন! ॥২০। 

আমি অভিমন্থ্যুকে বিপক্ষসৈন্তমধ্যে প্রবেশের প্রণালী শিক্ষা! দিয়াছিলাম 

বটে, কিন্তু তাহা হইতে নির্গমের প্রণালী শিক্ষা দি নাই। সেযাহা হউক, 

আপনারা সেই বালককে শক্রসৈহ্যমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন নাই ত? ॥২১। 

মহাধনুর্ধর ও বিপক্ষবীরহন্তা অভিমন্তযু যুদ্ধে বিপক্ষের বহুসৈন্য ভেদ 

করিয়। বাইয়! নিহত হইয়া শয়ন করে নাই ত? ॥২২॥ 

পর্ববতজাত সিংহের ন্যায় রক্তনয়ন, মহাবাহু ও কৃষ্ণের তুল্য বিক্রমশালা 

অভিমন্যুর বিষয় আপনারা বলুন_সে কি করিয়া যুদ্ধে নিহত হইল 1 ॥২৩| 
(২২) .পরেষাং বহুভিযূ্ধি-''নিহতঃ সংখ্যে-"নি । * 

শ্পসী 



রবি চতুহরষটিতমৌ হ্যায় | 

স্থতদ্রীয় প্রিয়ং পুত্রং দ্রৌপদ্যাঃ কেশবস্য চ | 

অন্বায়াশ্চ প্রিয়ং নিত্যং কোইবধীৎ কালচোদিতঃ ॥২৫॥ 
সদৃশো বৃষ্িসিংহস্য কেশবস্ মহাত্মবনঃ | 

বিক্রমশ্রতিমাহাক্ব্যৈঃ কথমায়োঁধনে হত? ॥২৬॥ 

বাঞ্চেমীদয়িতং শূরং ময় সততলালিতমৃ। 
যদি পুত্রং ন পশ্যামি যান্ামি যমসাদনম্ ॥২৭। 

সৃদুকুঞ্চিতকেশান্তং বালং বাঁলস্গেক্ষণম্। 

মন্তদ্বিরদবিক্রান্তং শালপোতমিবোদ্গতম্ ॥২৮। 

ম্মিতাঁভিভীঁষিণং শান্তং গুরুবাক্যকরং সদা 

বাল্যেইপ্যবালকম্মাণং প্রিযবাক্যমমৎসরম্ ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 

সুভদ্রায়া ইতি । অস্থারাঃ কুষ্ধ্যাঃ। কালচেদিত ইত্যনেনাম্মনা তদ্ধধঃ সুচিতঃ ॥২৫॥ 

সদৃশ ইতি। বিক্রদঃ অতিশক্তিত শ্রুতিঃ শাস্তজ্ঞানং মাহাত্মযমৌদার্যঞ্চ তৈ, সদৃশঃ ॥২৬ 

বাঞ্চেবীতি। বাষেযী বুঝিবংশীয়া স্ভদ্রা তশ্তা দয়িতং প্রিয় । যাশ্তামি শোঁকাৎ ॥২৭| 

অথ পঞ্চভি: কুলকেনাভিমন্তোগ্রণান্ বর্ণরন্ শোচতি মুদ্ধিতি। বাগমূগস্তেব ঈক্ষণে 

চক্ষুমী যস্য ভম্। শালপোতং নবীনশালবুক্ষমিব উদ্গতমুন্নতম্। শ্মিতেন মন্দহাস্থেন 

8৯৭ 

সুকুমার, মহাঁধনুদ্ধর, ইন্দ্রের পুত্রের পুত্র এবং সর্বদা আমার প্রিয় অভিমন্গার 

সংবাদ আপনারা বলুন__সে কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল? ॥১৪। 

সুতদ্রার প্রিষ়বপুত্র এবং তৌপদী, কৃষ্ণও মাতৃদেবীর (কুম্তীর) স্ধবদ! প্রিয় 

অভিনন্যুকে কোন্ বাক্তি কালপ্রেরিত হইয়া বধ করিল ? ॥২৫। 

বিক্রম, শান্রজ্ঞান ও উদার্ধাগ্তণে বৃফিবংশশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কৃষ্ণের তুলা 

অভিমন্তা কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল ? ॥২৬| 

হায়! যে, সুভদ্রার প্রিয় ও বীর ছিল এবং আমি যাহাঁকে সর্বদা লালন 

করিতাম, সেই পুত্রকে যদি দেখিতে ন! পাই, তবে আমিও যমভবনে 

যাইব ॥২৭| 

যাহার কেশকলাপের প্রান্তভাগ কোমল ও কুঞ্চিত, নয়নযুগল হরিণশাবকের 

নয়নের ন্যায় চঞ্চল, মত্তৃহস্তীর তুল্য বিক্রম এবং দেহ নবীন শলিবৃক্ষের সমান 

উন্নত ছিল; যে বালক যৃছু হাস্ত করিয়া কথা বলিত, সর্বদা গুরুজনের বাকা 

(২৫)..কালমোহিত:_বা নি।  (২৬)-“বৃফিবীরস্ত “বিক্রমশ্ীতমাহাক্মো:'ব নি। 

২)“ মহাদ্ধিব্দবিক্রান্তমূ-.পি। (২৯) ন্মিতাবলোকনকরম্-.পি। 

৬৩ 



৪৯৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

মহোৎসাহং মহাবাছুং দীর্ঘরাজীবলোচনমূ। 

ভক্তানুকম্পিনং দান্তং ন চ নীচানুসারিণম্ ॥৩০। 

কৃতজ্ঞ জ্ঞানসম্পন্নং কৃতী স্ত্রমনিব্তিনমূ। 

যুদ্ধাভিনন্দিনং নিত্যং দ্বিষতাঁং শোকবদ্ধনম্ ॥৩১॥ 

স্বেষাং প্রিয়হিতে যুক্তং পিতৃণাং জয়গৃদ্ধিনম্। 
ন চ পূর্বপ্রহর্তারং সংগ্রামে নকটদং ভ্রমমূ | 
যদি পুত্রং ন পশ্যামি ঘাঁস্তামি যমসাঁদনন্ ॥৩২॥ (কুলকম্) 

রথেধু গণ্যমানেযু গণিতং তং মহারথম্। 

মমাধ্যর্ঘগুণং সংখ্যে তরুণং বাহুশীলিনম্ ॥৩৩॥ 

পরদ্ান্ত প্রিয়ং শিষ্ঠং কেশবস্ত মমৈব চ। 
যদি পুত্রং ন পশ্যামি যাস্ামি যমসাদনম্ ॥৩৪॥ (ুগ্ধকম্) 

ভারতকৌমুদী 
অভিভাষত ইতি তম্। অবালকম্মাণং পূর্ণবয়স্ক কাধ্যকারিণম্, অমৎসরং পরদ্বেষরভিতম্। 

দীর্ঘে রাজীবে পদ্মে ইব চ লোচনে যস্য তম্। দান্তমিন্দ্িয়দমনশালিনম্। কৃতাস্্ং শিক্ষিত, 

স্বান্ত্রম। অনিবন্ঠিনং যুদ্ধাং। ম্বেখামাস্্ীয়ানাম। জয়গৃদ্ধিনং জয়েচ্ছুম। নষ্টসম্থমমব্যস্থম। 

ষট্পাদ্দোহয়ং শ্লোক: ॥২৮--৩২| 

রথেঘিতি । গণামানেষু ভীঙ্ষেণ। অধি অধিকঃ অর্ধগুণে। যন্ষিন্ তং যুদ্ধে মদপেগ। 

অর্দগ্রণার্ধিকমিত্যর্থঃ। তরুধং যৌবনবয়সি রুতম্পর্শম। প্রছারশ্য কুষ্পুত্রস্ত ॥৩৩--৩৪। 

পালন করিত, বালাবয়সেও পূর্ণবয়স্কের ন্যায় কায করিয়া যাইত, সকলেরই 

প্রিয়বাক্য বলিত এবং কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিত না; যাহার উৎসাহ 

প্রবল, বাহুযুগল সবল এবং নয়নযুগল দীর্ঘ ও পদ্মের তুলা সুন্দর ছিল; যে - 

ভক্তের প্রতি দয়া করিত, ইন্ড্রিয়গুলিকে দমনে রাখিত, নীচলোকের অনুমরণ 

করিত না, কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল, সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল, যুদ্ধে পলায়ন 

করিত না, যুদ্ধ দেখিয়া আনন্দিত হইত, সর্বদা শক্ষপক্ষের শৌকবৃদ্ধি করিত, 

আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিতকাধ্যে নিরত থাকিত এবং পিতৃগণের জয় কামনা 

করিত; আর যে বালক যুদ্ধে প্রথমে প্রহার করিত না এবং ব্যস্তও হইত না, 

সেই শান্তম্বভাব পুত্র অভিমন্ত্যুকে যদি দেখিতে ন! পাই, তবে আমি তাহার 

শৌকে যমভবনে গমন করিব ॥২৮--৩২। 

ভীক্ম রথিপ্রভৃতি গণনা করিবার সময়ে যাহাকে মহারথ বলিয়া গণনা 

(৩১) ,দ্বিষভামঘবর্ধনম্-_-পি, দবিষতাং ভয়বর্দনম্__বা নি। (৩২) নচগুধং 

প্রহর্ভারম্.'"পি বা নি। 



পর্ববণি চতুঃযষ্তিতমোহধ্যায়ঃ। ধর 

স্ুনসং স্থললাটান্তং শ্বক্ষিভ্রদশনচ্ছদম্। 

অপশ্যতস্তদ্ধদনং কা শান্তিহদয়স্ত মে ॥৩৫॥ 
তন্তীস্বনস্থখং রম্যং পুংক্ষোকিলসমধ্বনিম্ | 

অশুণুতঃ স্বরং তস্ত কা শান্তিহদয়স্ত মে ॥৩৬। 
রূপঞ্চাপ্রতিমং তশ্য ব্রিদশেষ্বপি ছুর্লভম্ | 
অপশ্যতোহগ্য বীর্য কা শান্তিছদযুস্ত মে ॥৩৭॥ 
অভিবাঁদনদক্ষং তং পিতৃণাং বচনে রতম্। 

নাগ্যাহং বদি পশ্যামি কা শান্তিহদয়স্ত মে ॥৩৮। 
স্ুকুমারঃ সদা বীর! মহাঠশয়নোচিতঃ | 

ভূমাবনাথবচ্ছেতে নূনং নাথবতাং বরঃ ॥৩৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

স্থনসমিতি। শোভনা নাসা যত্্র তত, শোভনেন ললাটেন অন্থং রঘাম তথা শোভনা 
অক্গিণী ভ্রুবৌ দশনচ্ছদৌ ওষ্ঠৌ চ তে যত্র তং। তম্াভিমন্যোববদনম্ ॥৩৫। 

তন্বীতি। তত্বীম্বনবৎ স্পং স্ুখকরম্ পুমাংস্টাসৌ কোকিলশ্চেতি তশ্ত সো ধর্বনি- 
যন্ত্র তম্ ॥৩৬| 

বপমিতি। অ্রিদখেষু দেবেঘলি ছুর্লভমূ, অতএব অপ্রতিমৎ নিরুপমম্ ॥৩৭| 

অভীতি। পিতৃণামিতি গুরুজনমাত্রপরম্। ব্চনে আদেশপালনে ॥৩৮| 

করিয়াছিলেন, যে-যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অদ্ধগ্তণ অধিক ছিল এবং প্রদান, কৃষ্ণ 

ও আমার প্রিয়শিষ্য ছিল, সেই তরুণ ও বাহুশালী পুত্রকে যদি দেখিতে না 

পাই, তবে আমি তাহার শোঁকে যমভবনে গমন করিব ॥৩৩--৩৪।॥ 

সুন্দর নাসিকা, সুন্দর ললাট, সুন্দর নয়ন, সুন্দর জর ও সুন্দর ও্ঠযুক্ত 

অভিমন্ত্যুর মুখখানি না দেখিতে পাইলে, আমার মনের কি শান্তি হইবে ॥৩৫। 

তন্ত্রীর শবের ন্যায় সুখজনক এবং পুরুষজাতীয় কোকিলের স্বরের ন্যায় 

মনোহর অভিমন্ার কথন্বর শুনিতে না পাইলে, আমার মনের কি শাস্তি 
হইবে ॥৩৩। 

দেবগণের মধ্যেও ছুর্লভ সেই বীরের অতুলনীয় রূপ দেখিতে না পাইলে, 

এখন আমার মনের কি শাস্তি হইবে ॥৩৭। 
গুরুজনকে নমস্কার করিতে নিপুণ এবং তাহাদের আদেশপালনে নিরত 

সেই অভিমন্ত্ুকে আজ আমি যদি দেখিতে না পাই, তবে আমার মনের কি 

শান্তি হইবে ॥৩৮। 
(৩৬). অশুর্থত: স্বনং তন্য "বা নি। (৩৭)... ক্রিদশৈশ্চাপি দুললভম্...বা নি | 



৫০০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

শয়ানং সমুপাসন্তি যং পুরা পরমনস্ত্রিয়ঃ | 

তমগ্য বিপ্রবিদ্ধাঙ্গমুপাসন্ত্যশিবাঃ শিবাঃ ॥৪০॥ 

যঃ পুরা বোধ্যতে স্থপ্তঃ সুতমাগধবন্দিভিঃ | 
বোধয়স্ত্যগ্ত তং নূনং শ্বীপদা বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥৪১। 
ছত্রচ্ছায়াসমুচিতং তস্ত তদ্ধদনং শুভমৃ। 

নূনমগ্ধ রজোধ্বস্তং রণরেণুঃ করিয্যতি ॥৪২॥ 

হ। পুত্রকাবিতৃপুস্ত সততং পুত্রদর্শনে | 

ভাগ্যহীনস্য কালেন যথা ত্বং নীয়মে বলা ॥৪৩। 

সাগ্ঘ সংঘমনী নূনং সদ! স্বকৃতিনাং গতিঃ | 

স্বভাঁভির্ভীসিত৷ রম্য ত্বয়াত্যর্থং বিরাজতে ॥88॥ (যুখ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 

সুকুমার ইতি । মহাহশঃনোচিতঃ মহামলযময্যায়াৎ শফনযোগাঃ । নাথ সহায় ॥৩৪| 

শয়ানমিতি ৷ সমুপাসস্তি সমুপাসতে ৷ বিপ্রবিদ্ধাঙ্গং শরন্যাতগাত্রম্ত অশিবা অমঙ্গল 

স্চিকাঃ, শিবা; শৃগালাঃ উপাসন্তি মাংসভোজনায় সেবন্তে ॥৪] 

যইতি। বোধ্যতে জাগধ্যতে। বোধয়ন্তীব মৃততাং। শ্বাপদ। হিংঅ্রজন্তবঃ 1৪১ 

ছত্রেতি। রজসা পরাগেণেব ধ্বন্তং নষ্টকান্ছি, রণবেণুঃ সমরভমিধুলি 19২। 

হেত্তি। কাঁলেন যেন, যথা যেন হেতুনা। যথেতুযুক্তত্বাং তথেতি পুরণীয়ম্। তথ। 
তেন হেতুনা, স| প্রসিদ্ধা, সংযধনী নাম যমপুরী। গম্যত ইতি গতিঃ। দ্বভাভিনিজ- 
দুযুতিভিঃ ॥৪৩--৪৪॥ 

হায়! স্ুকুমারদেহ অথ চ মহাবীর, মহামূল্যশয্যায় শয়ন করিবার যোগ। 

এবং সহায়শালী লোকদিগের মধো প্রধান অভিমন্ত্য আজ নিঃসহায়ের ন্যায় 

ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥৩৯॥ 

পুর্বে শয়িত অবস্থায় উত্তম রমণীরা যাইয়া যাহার সেবা করিত, আজ সে 

শরবিদ্ধ দেহে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং অমাঙ্গলিক শৃগালের৷ তাহার সেবা 

করিতেছে ॥8৪০।॥ 

পূর্বে নিট্রিত হইলে, সত, মাগধ ও বন্দীরা যাহাকে জাগাইত, আজ 
নিশ্চয়ই হিংস্র জন্তর। বিকট শব্দে তাহাকে যেন জাগাইতেছে ॥৪১॥ 

ছত্রদ্বারা ছায়া করিবার যোগ্য অভিমন্তুর সুন্দর মুখখানিকে আজ নিশ্চয়ই 
সমরাঙ্গনের ধূলিজাল আবৃত করিবে ॥৪২। 

হা পুত্র! আমি ভাগ্যহীন, তাই সর্বদা তোমাকে দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ 

করিতে পারি নাই। এই অবস্থায় আমার নিকট হইতে যম যখন বলপুর্কবক 



পর্ববণি চতুঃযস্তিতমোহ্ধ্যায়ঃ 

নুনং বৈবন্বতশ্চ ত্বাং বরুণশ্চ প্রিয়াতিখিম্। 
শতত্রতুর্ধনেশশ্চ প্রাপ্তমরচন্ত্যভীরুকম্ ॥৪৫1 
এবং বিলপ্য বন্ুধা ভিন্নপোতো বণিগ্যথা । 
ছুঃখেন মহতা বিক্টো ঘুরিষ্ঠিরমপূচ্ছত ॥৪৬। 
কচ্চিৎ স কদনং কৃত্বা পরেষাং কুরুনন্দন ! | 
স্বর্গতোহভিমুখঃ সংখ্যে যুধ্যমানে| নররষভৈঃ ॥৪৭॥ 
স নূনং বহুভিরতৈযুধধ্যমানে! নরর্ধভঃ। 
অসহায়? সহায়ার্থী মামনুধ্যাতবান্ গ্রুবম্ 8৮1 
পীড্যমানঃ শরৈস্তীক্ষেঃ কর্ণদ্রোণকৃপাদিভিঃ। 
নানালিঙগৈঃ জধোতাখ্ৈর্মম পুত্রোইক্পচেতন? ॥8৯ 

ভারতকৌমুদী 
নৃনমিতি। বৈবস্বাতো যমঃ। শতক্রতুরিল্ত্র ধনেশঃ কুবেরঃ, প্রাপ্তমাগতম্ ॥5৫। 
এবমিতি। ভিন্ন: পাষাণাদিন। বিদীরণঃ পোতো জলঘানং যস্ত সঃ ৪৬ 
কচ্চিদিতি। কদনং শিপীডনম্। সংখোো ঘুদ্ধে 09৪৭ 

সইতি। যত্তৈজয়ায় যত্্বন্তিঃ। অন্থধ্যাতবান্ স্ৃতবান্ ॥৪৮| 
তোমাকে নিয়ছেন, তখন নিশ্চয়ই পুণ্যবান্দিগের গম্যস্থান, আপন কান্তিদ্বারা 
উদ্ভাসিত ও মনোহর সেই সংযমনীপুরী (যমের পুরী) আজ তোমা দ্বারা অত্রান্ত 
শোভা পাইতেছে ॥৪৩--৪৪॥ 

বস! ভুমি নিউয়চিত্তে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছ। অমনি যম, বরুণ, ইন্দ্র 
ও কুবের তোমাকে প্রিয় অতিথিরূপে পাইয়। তোম।র বিশেষ আদর করিতে- 

চেন ॥9৫॥ 

পোত (বৃহৎ জলযান) বিদীর্ণ হইয়া গেলে বণিকের ন্যায় মহা দুঃখিত অজ্জুন 

এইবূপ বন্ুপ্রকারে বিলাপ করিয়া যুধিষ্টিরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন-18৬। 

'কুরুনন্দন! অভিমন্থ্যু বিপক্ষদিগকে গুরুতর নিপীড়িত করিয়া সমরাঙ্গনে 
নরশ্রেষ্ঠগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া অভিমুখ অবস্থায় স্বর্গে গমন 
করিয়াছে ত? ॥৪৭॥ 

হায়! নিশ্চয়ই সেই নরশ্রেষ্ট (অভিমন্্া) নিঃসহায় অবস্থায় য্্রবান্ বনু 
যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া সহায়ার্থী হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে স্মরণ 
করিয়াছিল ॥১৮। 

| (৪৫)... প্রাপ্তমষ্ন্ত্যভীতকমূ, '-বদ্ধী। ইতঃ পরম্ জয় উবাচ' নি। (৪৮) যুধামানে। 

নবর্ষভৈঃ...বা নি। 

৫০ ১ 



৫৬২ মহাভারতে দ্রোণ_- 

ইহ মে স্তাঁৎ পরিত্রাণং পিতেতি স পুনঃ পুনঃ । 
ইতি বিপ্রলপন্ মন্যে নৃশংসৈ্ভূঁবি পাঁতিতঃ ॥৫০॥ (যুগ্কম্) 
অথবা মত্প্রসুতঃ স স্বজীয়ে! মাঁধবস্ত চ। 

স্তদ্রায়াঞ্চ সন্ভুতো নৈবং বক্ত,মিহা্তি ॥৫১। 
বজসারময়ং নুনং হৃদয়ং স্দুং মম । 
অপশ্যতো দীর্ঘবাহুং রক্তাক্ষং যন্ন দীর্ধ্যতে ॥৫২॥ 
কথং বালে মহেঘা সা নৃশংসা মর্শাভেদিনঃ | 

স্বত্রীয়ে বাস্থদেবস্ত মম পুত্রেহক্ষিপন্ শরান্ ॥৫৩। 

যো মাং নিত্যমদীনা তা প্রত্যুদ্গম্যাতিনন্দতি। 

উপায়ান্তং রিপুন্ হত্বা সোহ্ছয মাং কিং ন পশ্যতি ॥৫৪। 

ভারতকৌমুদী 

পীড্যেতি । নানা বহুবিধানি লিঙ্গানি চিহ্নানি যেষু তৈ:, সুধোতাগ্রৈঃ শিলাঘর্ষণেন 

পরিস্কতীগ্রভাগৈঃ। অল্প! প্রহারাতিরেকেণ অল্লাবশিষ্টা চেতনা যস্ত স:ং। পরিত্রাণ 

পরিভ্রাণকর্তী ॥9৪৯--৫০| 

অথবেতি। ময়া প্রন্থুতে| জনিত: স্বমীয়ে৷ ভাগিনেয়। ন বক্তমর্ঠতি কার্য 
সম্ভবাৎ ॥৫১| 

বজ্জেতি। বজ্সারময়ং কুলিশস্যাপি কঠিনাংশঘটিতম্। দীর্ঘবাহুমভিমন্চাম্ ॥৫২। 
কথমিতি। তেষাং নির্দয়ত্ সাহসঞ্চনির্বচনীয়মেবেতি ভাব: ॥৫৩| 

আমি মনে করি-কর্ণ, ড্রোণ ও কৃপপ্রভৃতি ম্বোদ্ধারা নান বিধ চিহ্নযুক্ত, 

পরিষ্কৃতমুখ ও তীক্ষ বাণসমৃহদ্বারা পীড়ন করিতে থাকিলে আমার পুত্রের চৈতন্য 
অল্পমাত্রই অবশিষ্ট ছিল এবং সেই অবস্থায় সে এখন আমার পিতা আসিয়। 

আমাকে যদি রক্ষা করিতেন” এইভাবে বার বার বিলাপ করিতেছিল ; সেই 

সময়ে নুশংসের। তাহাকে নিপাতিত করিয়াছে ॥৪৯-_৫॥ 

অথবা! আমার পুত্র, কৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং সুভদ্রার গর্ভজাত অভিমন্া 
এরূপ বিলাপ করিতে পারে না ॥৫১॥ 

হায়! আমার হদয় নিশ্চয়ই বজসারঘটিত বলিয়া অত্যন্তদুট। যে হেতু 
দীর্ঘবাহু ও রক্তনয়ন অভিমন্যুকে ন| দেখা অবস্থাতেও বিদীর্ণ হইতেছে না ॥৫২॥ 

উঃ! একে বালক, তাহাতে আবার কৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং আমার পুত্র : 

এহেন অভিমন্ত্যুর উপরে কি করিয়। মহা ধনুদ্ধর নৃশংসেরা মন্মভেদী বাণ সকল 

নিক্ষেপ করিল ! ॥৫৩। 

১ 2 



পর্ববণি চতুঃষ্টিতমো হ্ধ্যায়ঃ | 
৫০৩ 

নুনং স পতিতঃ শেতে ধরণ্যাং রুধিরোক্ষিতঃ | 
শোভয়ন্ মেদিনীং গাত্রৈরাদিত্য ইব পাঁতিতঃ ॥৫৫। 
স্ভদ্রোমনুশোচামি যা পুত্রমপলায়িনম্। 
রণে বিনিহতং শ্রুত্বা শোকার্ত বৈ বিনজ্জ্যতি ॥৫৬| 
স্থভদ্রা বক্ষ্যতে কিং মামভিমন্যুমপশ্যতী | 

দ্রৌপদী চৈব দুঃখার্ভে তে চ বক্ষ্যামি কিং ম্বহম্ ॥৫৭॥ 
বজসারময়" নৃনং হৃদয়ং যন্ন যাস্ততি | 

সহত্রধা বধূং দৃষ্ট। রুদতীং শোৌককধিতাম্ ॥৫৮। 
দৃপ্তানাং ধার্তরাষ্রীণাং সিংহনাদে! ময়! শ্রুতঃ | 
যুযুতন্রশ্চাপি কৃ্চেন শ্রুতো বীরানুপালভন্ ॥৫৯| 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। অদীনাত্বা অকাতরচিত্তঃ | কিং ন পশ্যতি, যেন নাগচ্ছতীত্যাশয়: ॥৫৪| 

নূনমিতি। রুধিরেণ উক্ষিতঃ সিক্তদেহ: ॥৫৫| 

স্থতদ্রামিতি। বিনক্ষ্যতি মরণেনৈবাদর্শনৎ গমিষ্তৃতি ॥৫৩। 
স্থভদ্বেতি। অপশ্বতী অপশ্ঠস্তী। দ্রৌপদী চৈব বক্ষ্যত ইতি সম্ন্ধঃ ॥৫৭| 

বজ্েতি। সহশ্রধা বিদীর্ণ সদিতি শেষঃ, বধূং জ.যামুত্তরাম্ ॥2৮| 
দৃপ্তানামিতি। যুযুংস্্ধার্ত রাষ্ট্রে! বৈশ্ঠা পুত্র অভ: সর্ন্ঞতয়। জ্ঞাত: বীরান্ অভিম্থা- 

হায়! যে-_আনন্দিত চিত্তে প্রতাহ প্রত্যুদ্গমন করিয়া আমাকে 

অভিনন্দিত করিত, আজ কি সে-শক্রসংহারের পরে সমাগত আমাকে 

দেখিতেছে না ॥৫৪। 

ও! নিশ্চয়ই আজ সে_নিপাতিত নুর্যোর ন্যায় অঙ্গ সকল দ্বারা ভূমির 

শেভ জন্মাইতে থাকিয়া রক্তসিক্ত অবস্থায় ভূতলে পতিত হইয়! শয়ন করিয়া! 

রহিয়াছে ॥৫৫॥ 

যিনি, অপলায়ী পুত্রকে যুদ্ধে নিহত শুনিয়া! শোকার্ত হইয়া বিনষ্ট হইবেন, 

আমি সেই সুভদ্রার বিষয়েই শোক করিতেছি ॥৫৬॥ 

সভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্ত্যুকে ন| দেখিয়া আমাকে কি বলিবেন, আমিই 

ব| ছুঃখার্তা স্থভদ্রা ও ড্রৌপদীকে কি বলিব ॥৫৭| 

আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজসারঘটিত। যে হেতু শোকার্তা ও রোদনপরায়ণা 

বধূ উত্তরাকে দেখিয়াও সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ন1॥৫৮। 

( ৭)... প্রৌপদ্ে চ ছুখার্ডে.. পি....ভ্রৌপদীক্কৈব ুঃখার্তাত কিংবা বঙ্যামি তামহম_নি। 



৫58 মহ্াতারতে দ্রৌোণ__ 

অশরু,বন্তো বীতৎস্থং বাঁলং হত্বা মহারথাঁঃ !। 

কিং নদধ্বমধর্মজ্ঞাঃ ! পাগুবং দৃশ্টাতাং বলম্ ॥৬০| 

কিং তয়োধিপ্রিয়ং কৃত্বা কেশবার্জনযোর্ধে | 
পসিংহবন্নদথ গ্রীতাঃ শোককাল উপস্থিতে ॥৬১| 

আগমিষ্যতি বঃ ক্ষিপ্রং ফলং পাঁপস্ত কর্ণ? । 

অধন্মো হি কৃতস্তীব্রঃ কথং স্তাঁদফলশ্চিরম্ ॥৬২॥ 

ইতি তান্ প্রতি ভাষন্ বৈ বৈশ্ঠাপুত্রো মহামতি? | 
অপায়াচ্ছস্ত্রমুৎহ্জ্য রোষছুঃখসমন্থি ত; ॥৬৩। 

কিমর্থ নৈবমাখ্যাতং তয়! কৃষ্ণ ! রণে মম। 

অধক্ষ্যং তাঁনহং সর্বাংস্তদ। ক্রুরাঁন্ মহীরথান্ ॥৬৪। 

ভারতকৌমুদী 
হস্তন্ দ্রোণাদীন্, উপালভন্ নিন্দন। এতত্ত, যুদ্ধাদাগত্য কৃষ্ণেনাজ্ৰনায়োক্তগিতি বোধ্যাম্। 

বক্ষ্যতি চ তৎ ॥৫৪॥ 

যুযুংস্থকতমুপালভ্তমন্তবদতি অশরুবন্ত ইতি। বীভৎম্ং জেডমিতি শেষ বাল- 

মভিমন্ত্ুম্ ॥৬০| 

কিমিতি। শোককালে উপস্থিতি, অঙ্জছুনেন যুম্মাকং সর্বেষামের সংহীরসন্তবাৎ ॥১১। 

আগমিম্ততীতি ৷ হি ধন্মাং, কতো যুম্মাভিঃ। অফলঃ ফলস্যাজনকঃ ॥৬২ 

ইতীতি। তাঁন্ কৌরবান্ প্রতি, ভাষন্ ভাষমাণঃ। অপায়াৎ সমরস্থলাদাগচ্ছ ॥৬৩॥ 

_. যুদ্ধাদাগত্য কৃষণেন যছুকং তজজ্ঞাপয়তি কিমিতি। অধন্ষ্যং দগ্ধানক রিষ্যুম্ ॥৬৪॥ 

আমি দর্পান্বিত ধার্্রাষ্রগণের সিংহনাদ শুনিয়াছিলাম এবং যুযুৎস্ যে 

কৌরববীরগণকে নিন্দা করিতেছিলেন, তাহ। কৃষ্ণ শুনিয়।ছিলেন ॥৫৯॥ 

(অভিমন্থ্যুকে বধ করার পরে যুযুৎস্থ কর্ণপ্রভৃতিকে বলিতেছিলেন-) “হে 

অধন্্মজ্ক মহারথগণ ! আপনারা অজ্জুনকে জয় করিতে না পারিয়া একটা 

বালককে বধ করিয়া কেন এত সিংহনাদ করিতেছেন, পাগুবদের শক্তি 

দেখুন ॥৬০॥ 

আপনার! যুদ্ধে সেই কৃষ্ণ ও অর্জুনের অপ্রিয় কার্য্য করিয়া শোকের সময়ে 

আনন্দিত হইয়া কেন এত সিংহনাদ করিতেছেন ? ॥৬১॥ 

সত্রই আপনাদের পাপকন্মের ফল আসিবে । কারণ, আপনারা গুরুতর 

অধন্ম করিয়াছেন; তাহা চিরকাল নিক্ষল থাকিবে কেন? ॥৬২॥ 

মহামতি যুযুৎসু ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া! কর্ণপ্রভৃতির 

প্রতি এইরূপ বলিতে বলিতে চলিয়া আসিয়াছেন ॥৬৩॥ ৮ 



পর্ববণি চতুঃষষ্টিতমো হ্ধ্যায়ঃ | | ৫০৫ 

সঞ্জয় উবাচ। 
পুত্রশোকাদ্দিতং পার্থং ধ্যায়ন্তং সাঞ্লোচনমৃ। 
নিগৃহ্য বাস্থদেবস্তং পুত্রীধিভিরভিপ্নতম্। 

মৈবমিত্যব্রবীৎ কৃষ্ণস্তীব্রশোকসমন্বিতম্ ॥৬৫॥ 

সর্ব্বেষামেধ বৈ পন্থা শুরাণামনিবরতিনামৃ। 
ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষেণ যেষাং ঘুদ্ধেন জীবিকা ॥৬৬॥ 

এষা বৈ যুধ্যমানানাং শুরাণামনিবর্তিনীম্। 

বিহিতা! ধন্মীশাস্্ীজ্ৈর্গতিগ্গতিমতাং বর ! ॥৬৭॥ 
ধ্রুবং হি যুদ্ধে মরণং শুরাণাং কুরুনন্দন ! | 

গতঃ পুণ্যকৃতাল্লে [কানভিমনুযুর্ন সংশয়? ॥৬৮। 

তারতকৌমুদী 
পুত্রেতি। নিগৃহ ধূত্বা। পুহাধিতিং পুতরসন্ধিনীভিমমনোব্যথাভিঃ | যট্পানোহ়ং 

শ্লোকঃ ॥৬৫| 

সর্বেষামিতি। অনিবন্ভিনাৎ যুদ্ধাদপলা য়িনাম্ ॥৬৬| 

এযেতি। গম্যত ইতি গতিরবস্থ। ॥৮৭। 

ঞবমিতি। সন্ুখযুদ্ধমৃত্যানা যং টি তেন কৃতান্, রর স্বর্গান্ ॥৬৮| 
সা পক টা পাদপাপাপাপীশাপিপিলত তিশা শাশানি পাশা এ শাশিশীশি ৩৮ পাশা শি স্পা সস 42545৮৪ 

কৃষ্ণ! রি যুদ্ধস্থলে একথা আমার নিকট বল নাই কেন? তাহা লে 

আমি তখনই সেই নৃশংস সমস্ত মহারথকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতাম? ॥৬৪| 

সপ্তয় বলিলেন__“অর্জুন পুত্রশোকে গীড়িত হইয়া সাশ্রনয়নে চিন্তা 

করিতেছিলেন, পুত্রের বিষয়ে মনের গীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তীব্র- 

শোক অনুভব করিতেছিলেন ) তখন কৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া বলিলেন__“অজ্জুন ! 

এরূপ করিও না ॥৬৫। 

যুদ্ধ হইতে অনিবন্তী সমস্ত বীরেরই এই পথ; বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণের, 

ধাহাঁদের যুদ্ধদ্বারাই জীবিকানিব্বাহ হইয়া থাকে ॥৬৬॥ 

ধান্মিকশ্রেট ! ধর্শাস্্জ্রের যুদ্ধোপজীবী অথ চ অপলায়ী বীরগণের এই 

গতিই বিধান করিয়াছেন ॥৬৭॥ 

কুরুনন্দন! বীরগণের যুদ্ধে মরণই নিশ্চিত। সুতরাং অভিমন্থা আপন 

পুথ্যসম্পাদিত লোকে গমন করিয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাহি ॥৬৮॥ 
১০৫ ০725528 টিন টি ৯০ স্কিপ 

৬৮)". শুরাণামনিবিনামূ. পি বাব বধ নি। 

৬৪ 



৫০৬ মহাভারতে ভ্রোণ-- 

এতচ্চ সর্ববীরাণাং কাঙ্ষিতং ভরতর্ষভ !। 

সংগ্রামেহভিমুখো স্ৃত্যুং প্রাপ্ধুয়ামিতি মানদ ! ॥৬৯| 
স চ বীরান্ রণে হত্বা রাঁজপুত্রান্ মহাবলান্। 

বীরৈরাকাজ্কিতং মৃত্যুং সংপ্রাপ্তোহভিমুখো রণে ॥৭০। 

মা ওচঃ পুরুষব্যাত্র! পূর্বেরেষ সনাতনঃ | 
ধন্মকৃত্তিঃ কৃতে।| ধন্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং রণে ক্ষয় ॥৭১। 

ইমে তে ভ্রাতরঃ সর্বে দীনা ভরতসভ্ভম ! | 
ত্বষি শোকসমাঁবিষ্টে নৃপাশ্চ সৃহৃদস্তব ॥৭২॥ 
এতীাংস্ত্রং বচসা সানা সমাশ্বীসয় মানদ ! | 

বিদিতং বেদিতব্যং তে ন শোকং কর্ভ,মসি ॥৭৩| 

এবমাশ্বাসিতঃ পার্থঃ কৃষ্জেনীভূতকম্মণা | 

ততোহব্রবীত্দ। ভ্রাতৃন্ সর্ববান্ পার্থ সগদ্গদম্ ॥৭8। 

ভারতকৌমুদী 
এতদ্িতি। মানং মাননীরানাং গৌরবং দদাতীতি সঃ, তৎসঙ্গেধনম্ ॥৬৪| 
সম্ভাব্যমানমাহ সইতি। সং; অভিমন্া; ॥৭০| 

মেতি। মা শুচঃ শোকং ম| কাধীঃ। ধন্মকৃপ্ঠিরর্থা দিতি: |৭১| 

ইম ইতি। দীনাঃ শোকেন কাতরাঃ সপ্তাত। ইতি খেষঃ ॥৭২। 

এতানিতি | সাম়। সান্ত্রনাজনকেন। বেদিতব্যং শোকণ্য নিশ্ষলবাদিকম্ ॥৭৩| 

মাননীয়গণের সম্মানকারী ভরতত্রেষ্ঠ ! সকল বীরেরই এইরূপ আকাজ্। 
থাকে যে, “আমি যেন সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যু লাভ করি? ॥৬৯॥ 

অতএব অভিমন্যু যুদ্ধে বীর ও মহাবল রাজপুত্রগণকে বধ করিয়া বীরগণের 
আকাক্কষিত সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যু লাভ করিয়াছে ॥৭০॥ 

সুতরাং পুরুষস্রেষ্ঠ ! তুমি শোক করিও না। প্রাচীন ধন্মশাস্ত্কারের! 
এই ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধে মৃত্যুবূপ সনাতন ধন্ম নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন ॥৭১। 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি শোকে কাতর হইয়াছ বলিয়া তোমার এই ত্রাতার॥ 
রাজারা এবং তোমার বন্ধুরাও কাতর হইয়াছেন ॥৭২।॥ 

অতএব মাননীয়গণের সম্মানকারী অজ্জ্রন! তুমি সাম্্বনাজনক বাক্যদ্ারা 

ইহাদিগকে আশ্বস্ত কর। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই তোমার জানা আছে; অতএব 
তুমি শোক করিতে পার না? ॥৭৩। 

শি পেশি শি শশশিটি। ২ শশা শি তিতা শীত 2 শিট ও তাটি ্রিশাপীটি ৩ পতি আপি লি শীত তি উপশপশিশীট শাখা িিশশশাস্াীীশি শি পাশ শি শী টি হি 

(৭২). নৃপাশ্চ সুহদশ্চ হ-বঙ্গ বদ্ধ। 



পর্ববণি চতুঃষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ। 
স দীর্ঘবাহঃ পৃথুংসো দীর্ঘরাজীবলোচনঃ। 
অভিমন্যযর্থা ৃভঃ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তথ। ॥৭৫| 
সনাগস্ন্দনহয়ান্ ডরক্ষ্যধবং নিহতাঁন্ ময়! | 
গ্রামে সানুবন্ধাংস্তান্ মম পুত্রস্ত বৈরিণ? ॥৭৬॥ 

কথঞ্ বঃ কৃতাস্ত্রাণাং সর্েষাং শত্ত্রপাণিনাম্। 
সৌভদ্রো৷ নিধনং গচ্ছেদ্বজিণাপি সমাগত? ॥৭ণ। 
বছ্যেবমহমজ্ঞান্তমশক্তান্ রক্ষণে মম । 
পুত্রস্ত পাগুপাঞ্চালান্ ময় গুপ্তো ভবেভত? ॥৭৮। 

কথঞ্ব রথস্থান1ং শরবর্ষ।ণি মুঞ্চতামৃ। 
নীতোহভিমন্যুশিধনং কদর্থাকৃত্য বঃ পরৈঃ ॥৭৯। 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। অদুতকম্মত্বাদেবাল্প।ঘাসেনৈবাশ্বায়িতুৎ সমর্থ আসীদিত্যাশয়ঃ 1৭8 

সইতি। পুখৃংস: পীবর্ন্ধ:। বৃঙে। মৃতঃ, “বৃত্তং বৃত্ত দুঢে মতে” ইতি বিশ্বঃ 0৭। 
সেতি। নাগৈণ জৈঃ স্যন্দনৈ রখৈঃ ইযমৈরশ্বৈশ্চ মহেতি তান্। সান্তবন্ধান্ সানচরান্ ॥৭৬| 
কখমিতি। শগ্মাণি পণন্থে ব্যবহরশ্থীতি শঙ্বপাণিন্ডেযাম। পণধাতোধিনি বূপম্॥৭৭] 
য্দীতি। গ্প্ে। রক্ষিতঃ, ততস্তদ! ॥৭৮। 

অদ্ভতকন্মা কৃষ্ণ এইভাবে অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন। তাহার পর অজ্ঞন 
তখন গদ্গদস্বরে সমস্ত ভ্রাতাকে বলিলেন--॥৭8। 

'দীর্ঘবাহু, স্থুলস্বন্ধ এবং পদ্মতুল্য-সুন্দর-দীর্ঘনয়ন অভিমন্ুযু যেভাবে মৃত্যু- 

সুখে পতিত হইল, তাহ! আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৭৫। 

হস্তী, অশ্ব, রথ ও অন্ুচরবর্গের সহিত আমার পুত্রের সেই শক্রগণকে আমি 
যুদ্ধে নিহত করিব আপনারা দেখিবেন ॥৭৬। 

সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং চিরকাল অস্ত্রব্যবহারী আপনাদের সকলের 

সমক্ষে অভিমন্ত্য ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত হইয়।ও কি প্রকারে মৃত্যুযুখে 

পতিত হইতে পারে ? ॥৭৭॥ 

আমি যদি পুর্বে এরূপ জানিতে পারিতাম যে, পাব ও পাঞ্চালেরা 
আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবেন, তবে আমি তাহাকে রক্ষা 

করিতাম ॥৭৮। 

| (৭৬):." প্রেক্ষধরং নিহতান্ ময় ' পি, ' সংগ্রামে নিহতান্ ময় | ক্ষিপ্রং উক্ষ্যপ্তি তে 

শৃনং মম পুত্রং নিহত্য বৈ-নি। (৭৯) বখঞ্চ বঃ কুতাস্ত্বাণাম্.-বা। কথঞ্চ বৈ.বঙগ বধ 
কথধ বো রথস্থানাম্.' নি। 

৫০৭ 



৫০৮ মহাভারতে জ্রোণ__ 

অহো। বঃ পৌরুষং নাস্তি ন চ বোহস্তি পরাক্রমঃ | 
যত্রাভিমনুযুঃ সমরে পশ্বতাং বে! নিপাতিতঃ ॥৮০॥ 

আত্মানমেব গর্্যং যদহং বৈ স্থহুর্বলান্। 

যুক্সানীজ্ঞায় নির্যাতো ভীরূনকৃতনিশ্চয়াঁন্ ॥৮১। 

আহোম্থিভষণার্থানি বন্মশক্ত্রা়ধানি বঃ। 

বাচশ্চ বক্ত,ং সংসৎস্থ মম পুত্রমরক্ষতাম্ ॥৮২। 

এবমুক্ত। ততো বাক্যং তিষ্ঠংশ্চাপবরাসিমান্। 
ন ম্মাশক্যত বীভৎস্ত্রঃ কেনচিৎ প্রসমীক্ষিতৃম্ ॥৮৩॥ 
তমন্তকমিব তুদ্ধং নিশ্বসন্তং মৃহুমু'ছুঃ | 
পুত্রশোকাভিসন্তপুমশ্রুপূর্ণমুখং তথ! ॥৮৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

কথমিতি। কদর্গরুত্য বহুভিরেকেন মহ যুদ্ধকরণাদ্যুদ্ধনীতিমবজ্ঞায়, বো যুক্মাকম্ ॥৭৯। 
অহো৷ ইতি। পৌকুষং পররক্ষণাত্মকঃ পুরুষকারঃ | ঘত্র যেন হেতুনেত্যর্থ; ॥৮০। 

আম্মানমিতি। আজ্ঞার যুধিষ্টিররক্ষণারাধিশ্ট। অকৃতনিশ্চয়ান্ অকৃতরক্ষারক্ষান্॥৮১] 

আহোম্বিদিতি। সম্গিধৌ হিংসাসাধনং শগ্বৎ রুপাণ।দি, দূরে হিংসামাধনমাধুধং বাণাদীতি 

ভেদঃ। বাচশ্চ কেবলং ভূঘণার্থা ইতি সম্বন্ধ: ॥৮২॥ 

. এবমিতি। চাপবরং গাস্তীবম্ অমিশ্চান্তান্তীতি সঃ। বাভহস্থরজ্রনঃ ॥৮৩| 

আপনারা রথে জারোহণ করিয়া বাণ বধণ করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় 

আপনাদের সমক্ষে কি প্রকারে শক্ররা যুদ্ধশীতি লঙ্ঘন করিয়া অভিমন্ধ্যকে 

নিহত করিল ? ॥৭৯| 

কি আশ্চর্য্য! আপনাদের পুরুষকাঁরও নাই, পরাক্রমও নাই। যে হেতু 

আপনাদের সমক্ষেই শত্রর! যুদ্ধে অভিমন্থ্যকে নিপাতিত করিয়াছে ॥৮০। 

আঁমি নিজেকেই নিন্দা করি, যে হেতু অতিছুবর্বল, ভীরু এবং অকৃতনিশ্চয় 

আপনাদিগকে যুধিষ্ঠিররক্ষার জন্য আদেশ করিয়! নির্গত হইয়।ছিলাম ।৮১। 

অথবা আপনারা আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে না পারায় আপনাদের বন্ম, 

অস্ত্র ও শস্ত্র কেবল ভূষণের জন্য এবং সভাতে বীরের বাক্য বলাও কেবল মুখে 

বীরত্বপ্রকাশের নিমিত্ত ॥৮২। 

অর্জন এইরূপ বাক্য বলিয়া তৎপরে উত্তম ধনু ও তরবারি ধারণ করিয়। 

দাড়াইলে, অপর কোন ব্যক্তিই তীহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিল 

না ॥৮৩। 

৮৮২) আহোষিছুষণারথায়-.বা বঙ্গ বর্ধ নি। 



পর্বরণি চতুষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | ৫০৯ 
ন তাধিতুং শরুবন্তি ্রষ্টং বা সৃহদোহঙ্ছুনমূ। 

অন্তর বাদেবাা জ্যেষ্ঠ পাওুনন্দনাৎ |৮৫॥ (যুগ্কম্) 
সর্ববাস্ববস্থাস্থ হি তাবজ্ভনস্ত মনোহনুগৌ । 
বহুমানা€ প্রিযত্বাচ্চ তাঁবেনং বক্ত মহত? ॥৮৬॥ 
ততস্তং পুত্রশোৌকেন ভূশ  গীড়িতমানসম | 
রাজীবলোচনং জুদ্ধং রাজা বচনমত্রবীৎ ॥৮৭। 

ইতি শ্রীমহ।ভারতে শতসাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈযাসিক্যাং দ্রোগপর্বণি 
গ্রতিজ্ঞায়ামঙ্ছুনবিলাপে চতুঃয্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| * 

-- কক্ঈটা 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। অন্তকং যমম্। অন্যত্র অন্য: জোষ্টাৎ পাতুনন্দশাদ্যুধিষ্টিরাৎ /৮৪--৮৫। 
সর্বান্থিতি। তৌ রুষণযুধিষ্টিরৌ ।॥ বহুমানাৎ অঞ্জনেন তয়োরতিসম্মানকরণ।হ ॥৮৬। 
তত ইতি। বাঙ্গীবলোচন* কোধেনারত্ত লৌচনন্বাৎ, রাজ। যুধিষ্টিরঃ ৮৭ 

ইতি মহাঁনহোপাধ্যায়-ভারতাচ।ধ্য-শ্রীহরিদসসিদ্ধান্কবগীশভট্টাচার্ধাবিরচিভারাং মহাভারত- 
টাকারাং ভারতকৌমুদীমাথ্যানাং প্রোণপর্কণি প্রতিজ্ঞায়াং চতুঃষষ্টিতমোহপ্যায়ঃ ॥০। 

(৪) 

তখন অজ্ঞন পুত্রশোকে অত্যন্ত সন্তপ্র, অশ্রুপূর্ণবদন ও যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ 

হইয়া মুুমুু নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলে, কৃষ্ণ বা যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্ত 

বন্ধুবগ তাহাকে কোন কথা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন 

না ॥৮৪--৮৫॥ 

কারণ, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ির সমস্ত অবস্থাতেই অজ্জবনের মনের অনুকূল 
রহিয়াছেন; বিশেষতঃ অজ্ঞুন তাহাদের অত্যান্ত সম্মান করেন এবং তাহারাও 

অক্ধ্রনের সাতিশয় প্রিয়ভাবে চলেন । ন্ৃতর1ং তাহার অজ্জনকে বলিতে 

পারেন ॥৮৬। 

তাহার পর পুত্রশোকে অত্যন্ত গীডিতচিত্ত, ক্রুদ্ধ এবং পদ্মের ন্যায় আরক্ত- 

শয়ন অজ্জুনকে যুধিির এই কথাগুলি বলিলেন? ॥৮৭॥ 
তা ৮] 

০০০৩ 

(৮৫), রি বা.. রষ্ঠাদা খাউননানাৎ-পি” রষ্টং বাঁ বা পি। (৮৭) ততস্ত" 
পি। * *. »ঞভিতমোহধ্যায়” বঙ্গ বর্দ, * , দিদঞ্ধতিতমোহধ্যায়ঃ' ব| রা নি। 

০ ৮ ২৯ শিশশি ত নর র্ 
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যুধিষ্ঠির উবাচ। 
ত্বযি যাতে মহাবাহো!! সংশগুকবলং প্রতি । 
প্রযত্বমকরোতীব্রমাচার্যে! গ্রহণে মম ॥১। 
ব্টানীকং বয়ং দ্রোণং বারয়ামঃ স্ম সর্ববশঃ | 
প্রতিব্যহ্হ রথানীকং যতমাঁনং তথা রণে ॥২॥ 
স বার্ধ্যমাণে! রথিভির্ময়ি চাপি স্থরক্ষিতে। 
অন্মানভিজগামাশু গীড়য়ন নিশিতৈঃ শরৈ? ॥৩। 
তে গীড্যমানা দ্রোণেন ড্রোণানীকং ন শর ,মঃ | 
প্রতিবীক্ষিতুমপ্যাজৌ ভেভুং তৎ কুত এব তু ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
ত্বীতি। সংশপ্তকবলং প্রতি সংখপ্তকসৈন্যবিনাশায়। আচার্য দ্রোণঃ 1১) 
বুঢ়েতি। বু[ং ব্যহরূপেণ সম্গিবেশিতম্ অনীকং সৈন্তং যেন তম্ ॥২। 
সইতি। সভ্রোখঃ। নিশিতৈঃ শিলাদর্ষবাদিন] হধারীকতৈঃ ॥৩। 
তইতি। তে বয়ম। আজৌ যুদ্ধে। কুত এব তু শরম হ্ুতোইপি নেত্যর্থঃ|8| 

ধিষ্ি বলিলেন_-“মহাবাহু! তুমি সংশপ্তকসৈন্তের দিকে চলিয় | গেলে, 
দ্রোণ আমাকে ধরিবার জন্য গুরুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥১॥ 

দ্রোণ সমরাঙ্গনে আপন সৈন্যদিগকে ব্যহরূপে সন্নিবেশিত করিয়া সেইরূপ 
চেষ্টা করিতে লাগিলে, আমরাও পাগওবটৈম্তগণকে প্রতিব্যৃহরূপে স্থাপিত 
করিয়৷ সবপ্রকারে তাহাকে বারণ করিতে লাগিলাম ॥২। 

ক্রমে আমাদের পক্ষের রখীরা তাহাকে বারণ করিতে থাকিলে এবং 

আমাকেও সুরক্ষিত করিলে, তিনি নিশিত শরসমূহদ্বারা গীড়ন করিতে করিতে 

সত্বর আমাদের দিকে আসিতে লাগিলেন ॥৩॥ 

২) বু়ানীকং বয় ছোণম্.. “বা, বাঢানীকং ত. টা দ্রোণং উর পাতে রি 

বৃহ মহানীকা প্রত্যরষ্ বং বলাৎনি। (৩)--মগরি বাপি-.'পি,অভিসঘানাণড”“পি 
বঙ্গ বন্ধ। 



পঞ্চযষ্টিতমো হধ্যায়ঃ | 

বয়ং ত্ৃপ্রতিমং বীর্ষ্যে সর্ধেব সৌভদ্রমাতুজম্ 
উক্তবন্তঃ সম তং তাঁত! ভিন্ধ্যনীকমিতি প্রভে। ! ॥৫॥ 

স তথ! চোঁদিতোহম্মীভিঃ সদশ্ব ইব বীর্য্যবান্। 
অসহৃমপি তং ভারং বোৌঁঢ়মেকঃ গ্রচক্রমে ॥৬| 

স তবাস্ত্রৌপদেশেন বীর্যেণ চ সমন্বিত? | 

প্রাবিশত্দ্বলং বাঁলঃ স্তপর্ণ ইব সাঁগরম্ ॥৭॥ 

তেহনুযাতা বয়ং বীরং সাত্বতীপুত্রমীহবে | 

প্রবেষ্ট কামান্তেনৈৰ যেন স প্রাবিশচ্চমূম্ ॥৮। 
ততঃ সৈদ্ধবকো। রাজা! ক্ষুদ্রস্তাত! জয়দ্রথঃ | 

বরদানেন রুদ্রম্য সর্বান্ নঃ সমবারযত্ ॥৯॥ 

ভার্তকৌমুদী 
বয়মিতি। পৌভদ্রমভিমন্ত্যম্। ভিদ্ধি বিদায়, অনীকং দোণসৈন্যম্॥৫। 

সইতি। স সৌভদ্রঃ চোদিতঃ গ্রেরিতঃ সবশ্বঃ সুশিক্ষিতো ঘোটকঃ ॥৯| 

সইতি। তদ্বলং কৌরবসৈন্তমূ, স্পর্ণো গরুড; ॥৭| 

তইতি। সাত্বত্যাঃ সাত্বতবংশীয়ায়াঃ ুভদ্বায়াঃ পুত্রমূ। তেনৈব পথা) যেন পথ | 

তত ইতি । সৈম্ধবকঃ কুৎসিত; সিদধুরাজ: কুৎ্সায়াং কপ্রত্যয়; ৯1 

৫১১ 

ভ্রোণ আমাদিগকে গীড়ন করিতে লাগিলে, আমরা রণস্থলে দ্রোণসৈন্তের 

দিকে দৃষ্টিপাতও করিতে পারিলাম না, তাহা ভেদ করিতে আর সমর্থ হইব 

কিরূপে ॥8॥ 

তখন আমরা সকলে বলে অতুলনীয় সেই পুত্র অভিমন্াকে বলিলাম__ 

'প্রভীবশালী বৎস! তুমি দ্রোণসৈন্ত বিদারণ কর' ॥৫॥ 

আমর সেইভাবে আদেশ করিলে, সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় বলবান্ অভিমন্ত্য 

একাকী সেই অসহ্য ভারও বহন করিবার উপক্রম করিল ॥৬| 

তৎপরে গরুড় যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমার দত্ত অস্ত্র 

শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বলবান্ সেই বালক যাইয়া কৌরবসৈত্যমধ্যে প্রবেশ 

করিল ॥৭॥ 

তখন সে__যে পথে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আমরাও সেই পথেই 

প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম।৮। 

বৎস! তাহার পর ক্ষুদ্র সি্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে আমাদের 

সকলকেই বারণ করিল ॥৯॥ 



৫১২ মহাভারতে দ্োণ__ 

ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণিঃ কৌশল্য এব চ। 

কৃতবর্দ্মা চ সৌভদ্রং ষড় থাঁঃ পর্য্ববারয়ন্ ॥১০। 
পরিবার্ধ্য তু তৈঃ সর্ৈর্ুধি বালো মহাঁরথৈঃ | 
যতমানঃ পরং শক্ত্যা বহুতিবিরথীকৃতঃ ॥১১। 

ততো দৌঃশাঁসনিঃ ক্ষিপ্রং তথা তৈবিরথীকৃতমৃ। 
সংশয়ং পরমং প্রাপ্য দিষ্টান্তেনাভ্যযোজয়ৎ ॥১২। 

স তু হত্বা সহআগি নরাশ্বরথদন্তিনাম্ | 

অফ্টৌ রথস্হআীণি নব দন্তিশতানি চ। 

রাজপুত্রসহত্রে দে বীরাংশ্চালক্ষিতান্ বহুন্ ॥১৩॥ 

রৃহদ্বলঞ্চ রাঁজানং স্বর্গেণাজৌ প্রযোজ্য হ। 

ততঃ পরমধ্্াত্মা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবাঁন্ ॥১৪॥ (ঘুগ্কম্) 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। দ্রৌণিরশ্বথাম কৌশল্যঃ কোশলরাজে। বৃহ্দবলঃ ॥১০। 

পরীতি। যতমান আম্মনঃ সর্বোপকরণরক্ষায়াং যত কুন, পরমত্যন্তম্ ॥১১॥ 

তত ইতি। সংশয়মভিমন্তোঃ প্রহারেণাক্মজীবনে | দিষ্টঃ কাল আমুস্তদন্থেন ॥১২। 
সইতি। অলক্ষিতান্ অম্মাভিরদৃষ্টান। ব্টপাদোহ্যং শ্লোকঃ|  দিষ্টান্তমাযু:- 

শেষম্ ॥১৩--১৪। 

তৎপরে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, বৃহদ্ধল ও কৃতবন্মী এই ছয় জন রথী 

আসিয়া অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥১০। 

ক্রমে সেই মহারথেরা সকলে যুদ্ধে পরিবেষ্টন করিলে এবং বালক অভিমন্তা 
শক্তি অনুসারে আত্মরক্ষায় বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলে, বহুতর বীর তাহাকে 

রথবিহীন করিয়া ফেলিলেন ॥১১॥ 

তদনন্তর ছুঃশাসনের পুত্র স্বর আসিয়া নিজের জীবনে অত্যন্ত সব্ধিগ্ধ 

হইয়া রথবিহীন অভিমন্্ুকে সংহার করিল ॥১২॥ 

হায়! পরমধন্মাত্বা কুমার অভিমন্্যু প্রথমে বহুসহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও 

পদাঁতিকে, পরে আবার অষ্ট সহত্র রী নব শত হস্তী, ছুই সহত্র রাজপুত্র এবং 

অলক্ষিত বহু বীরকে বধ করিয়া, আররাজ! বৃহদ্বলকে স্বর্গে পাঠাইয়। দিয়া, 

তৎপরে নিজে ত্বর্গে গমন করিয়াছে ॥১৩-_১৪॥ 
এসপস্প পাশ শেপ পাপা পাপা শিলা স্পিশাশাপাপিপপাশিপী পিপিপি পিপিপি ৭ ৮ শশী শশী শার্ািিীসীশি শীশাীীটাাীশীশীটিতি ২ 

(১২) তদা দৌঃশাসনি:.".পি। 
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পর্ববণি পঞ্চয্িতমো হধ্যায়ঃ | নি 

এতাবদেব নির্তিমস্মীকং শোকবর্নযূ। 
স চৈবং পুরুতষব্যান্ স্বর্গলৌকমবাপ্তবান্ ॥১৫। 
তিতোইজ্জুনো বচঃ শ্রস্বা ধর্মরাজেন ভাষিতম্। 
হা পুত্র ইতি নিশ্বস্ত ব্যথিতো ন্যপতন্ভুবি ॥১৬। 
বিষপনবদনাঃ সর্বে পরিগৃহা ধনঞ্জয়ম্। 
নৈত্রৈরনিমিষৈধানাঃ প্রত্যবৈক্ষন্ পরস্পরম্ ॥১৭। 
প্রতিলভ্য তত? সংজ্ঞাং বাসবিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ। 
কম্পমানে জ্বরেণেব নিশ্বসংশ্চ মুযুছুঃ ॥১৮। 

পাঁণৌ বিনিগ্পিধ্য শসমানোহশ্রুনেত্রবান্। 
নত ইব বিপ্রেক্ষমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯॥ (বুখাকস্) 

সত্যং বঃ প্রতিজানামি শ্বোহস্মি হন্তা জয়দ্রথম্ | 
ন চে্ধভয়াসভীতো ধার্তরাস্ান্ প্রহাস্ততি ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
এতাবপধিতি। নিবুত্তৎ শিশ্ন্নম্। এবং দৌঃশাসপিপ্রহারেণ ॥১৫। 

তত ইতি। ব্যথিত: খোকার্তঃ সন্ ॥১৬। 
বিঞ্পেতি। দীনাঃ শোককাতরাঃ সন্থঃ, প্রত্যবৈক্ষন অবলে।করুন্ত ॥১৭| 
গ্রতীতি। বাসবস্যাপত্যমিতি বাসবিরজ্দ্রনঃ | বিপ্রেক্ষন্ বিরুতং পগন্ ॥১৮_-১৪॥ 

অর্জন! | এই রধান্তই আমাদের শোকবৃদ্ধিজনক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে 
এবং এইভাবেই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কুমার ব্বর্গলাভ করিয়াছে? ॥১৫। 

তাহার পর অর্জুন যুধিিরোক্ত বাঁকা সকল শুনিয়। “হা পুত্র" বলিয়! নিশ্বাস 

ত্যাগ করিয়৷ শৌকবেদনায় ভূতলে নিপতিত হইলেন ॥১৬। 
তখন সকলেই শোকে কাতর ও বিষগ্নবদন হইয়া অজ্জ্ুনকে ধরিয়া অনিমিষ 

নয়নে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥১৭। 

তদনন্তর অর্জুন চৈতন্য লাভ করিয়া, ক্রোধে মৃচ্ছিত হইয়া, জররোগেই 

যেন কীপিতে থাকিয়া, মু্মু্ নিশ্বাস ত্যাগ করত হস্তে হস্ত নিশ্পেষণপূব্বক, 

উন্মত্তের ন্থায় বিকৃত দৃষ্টিপাত সহকারে ও সাশ্রুনেত্রে এই সকল কথা 

বলিলেন 8১৮--১৯। 

(১৭)- পরিবার ধনগয়ম্.. ...পি। (১৯). 'সংপ্রেক্ষন্-'ব্গ বধ ইভ: পরম্ 'অঙ্জুন 

উবাচ" বা বঙ্গ বর্ধ নি। 
৬৫ 



৫১৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

ন চাঁম্মীন্ শরণং গচ্ছেৎ কৃষ্ণং বা পুরুষোভিমমূ। 
ভবন্তং বা মহারাজ ! শ্বোহন্মি হস্ত! জযদ্রথম্ ॥২১॥ 

ধার্রাষ্ট্রপ্রিয়করং ময়ি বিস্ৃতসৌহৃদম্। 
পাপং বালবধে হেতুং শ্বোহন্মি হস্তা জয়দ্রথম্ ॥২২।॥ 

রক্ষমাণাশ্চ তং সংখ্যে যে মাং যোৎস্ন্তি কেচন। 

অপি দ্রোণকৃপো রাজন্! ছাঁদয়িষ্যামি তান্ শরৈঃ ॥২৩। 
যছযেতদেবং সংগ্রামে ন কুর্ধ্যাং পুরুষর্ষভাঃ ! | 

মাম্ম পুণ্যকৃতাল্লে কান্ প্রা্ুযাং শুরসম্মতান্ ॥২৪। 

যে লোঁকা মাতৃহস্তণাং যে চাঁপি পিতৃঘাতিনীম্। 

গুরুদাররতানাং যে পিশুনানাঁঞ্চ যে তথ! ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 
সতামিতি। বো যুম্মাকমন্থিকে, শ্বঃ পরদিনে। প্রহাস্ততি প্রহায় যাস্ততি। অগ্রিঃ 

প্রথমোপস্থিতং কাষ্ঠমিৰ ধনগ্রয় প্রতিজ্ঞা প্রথমাপরাধিনং জয়দ্রথমেব বিষদীচকার ২৩ 

নেতি। “বাম্মদশ্ঠ” ইতি বৈকল্লিকরহুবচনাং অস্মান্ মামিত্যর্থ, ॥২১। 

ধার্তেতি। বাঁলবধে হেতুম্, তেন পাগুববলানিবারণে ততগ্রবেশেন তদ্বধাসন্তবাৎ |২২| 
রক্ষেতি। তং জয়দ্রথম্, সংখ্যে যুদ্ধে। ফ্রোঁণরুপৌ গত অপীতি ভাবঃ ॥২৩| 
যদীতি। এতৎ জয়দ্রথহননম্, এবং পরদিবসীয়যুদ্ধ এব ॥২৪। 

বীরগণ ! আমি আপনাদের নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জয়দ্রথ যদি 

বধের ভয়ে ভীত হইয়! ধার্তরাষ্্রগণকে পরিত্যাগ করিয়। না যায়, তবে আমি 

আগামী কল্যই তাহাকে বধ করিব ॥২০। 

মহারাজ! জয়দ্রথ যদি আমার, কিংবা পুরুষযোত্তম কৃষ্ণের, অথবা আপনার 

শরণাপন না হয়, তবে আগামী কলাই তাহাকে বধ করিব ॥২১। 

যে, ছুর্য্যোধনের প্রিয় কার্ধা করিতেছে; আমার সৌহার্দ বিস্মৃত হইয়াছে 
এবং বালকবধের কারণ হইয়। দাড়াইয়াছে; মেই পাপাস্ম। জয়দ্রথকে আগামী 
কল্যই বধ করিব ॥২২॥ 

রাজা! সমরাঙ্গনে যে কেহ জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে থাকিয়া আমার 

সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহারা যদি ভ্রোণ-কৃপও হন, তথাপি আমি বাণদ্ধার! 

তাহাদিগকে আবৃত করিব ॥২৩। 

পুরুষ্রেষ্ঠগণ ! আমি যদি যুদ্ধে ইহা! এইরূপই করিতে ন! পারি, তবে 
আমি যেন বীরগণের অভিমত পুণ্যসম্পাদিত লোক লাভ না করি ॥২৪। 

(২৩). অপি দ্রোণকূপৌ বীরৌ.. ''বঙ্গ বর্ধ। 
৯ ২ পাপী টিপিপি ক আপ 2 ২ পপ শ্শিিিসপিসীতপীলি 



পর্ববণি পঞ্চযন্তিতমোহধ্যায়ঃ। 

সাধুনসুয়তাং যে চ ষে চাঁপি পরিবাদিনাম্। 
যেচ শিক্ষেপহর্তণাং যে চ বিশ্বীসঘাতিনাম্ ॥২৬। 

ভূক্তপুর্ববাং স্বিযং ঘে চ নিন্দতামযশম্ষিনীম্। 

ব্রক্মঘ্বানাঞ্চ যে লোকা যে চ গোঘাতিনামপি ॥২৭॥ 

পায়মং বা যবান্নং বা শাকং কূশরমেব বা। 

ধযাবাপুপমীংদানি যে চ লোক? বৃথাম্রতাম্। 
তানছ্যৈবাধিগচ্ছেয়ং ন চেগ্বন্যাঁং জয়দ্রথম্ ॥২৮॥ (কলা পকম্) 

বেদাঁধ্যাষিনমত্যর্থং শংসিতং বা দ্বিজোভ্মম্। 

অবমন্যমীনে। বাঁন্ ঘাঁতি বৃদ্ধান্ সাধুংস্তথা গুরূন্ ॥২৯॥ 

স্পূশতো  ব্রাঙ্গণান্ গা্চ পাদেনাগ্রিঞ্চ বা ভবে । 

অপ্ল, শ্লেপ্সপুরীষং বা মূত্রং বা সুঞ্চতীং গ্রতিঃ। 

তাং গচ্ছেযিং গতিং ঘোরাং ন চেদ্বব্যাং জয়দ্রথম্ ॥৩০॥ 

৫১৫ 

ভারতকৌমুদী 

যইতি। লোকা নরকাঃ। পিশুনানাং খলানাম্। সাধুন অসুযতাং সাধুনাং দৌধা- 

নাবিফুর্বভাম। পরিবাদিনাঃ পরাপবাদকারিণাম্। তুক্তপৃধার়াঃ গ্িা শিন্দাঘাং কতন্নতা 

স্যাদিত্যাশয়ঃ। শ।কমুন্তমম্ত রুশরং তিলগি্রিতা্রম। সংঘাবে। ঘুতন্ীরাদিপক্ষগোধূমঃ | 

অন্ত স্বরূপং ভাবপ্রকাশে ডরষ্টবাম্। বৃথা পরিজনান্ অতিথীণ্ বা বঞ্চনিস্বা। যট্পাদোধ্যং 

শ্লোক ॥২৫--২৮॥ 

বেদেতি। অত্যার্থ, শংমিতম্ অতীবদৃটব্রতম্ দিজো তম, ব্রাঙ্গণশ্রে্ম্॥ “তানগ্যৈবাধি- 

গক্ষেুং ন চেদ্ধন্তাং জরদ্রথম। ইতান্তবুত্তিঃ | খচ্ছন্ধস্টোন্তরবাকাগত সান পুরাপেক্স। তৃতীয়- 

পাদে অক্ষরাধিকামাধম্ ॥২৪| 

আমি যদি আগামী কল্য জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারি, তবে মাত" 

হত্যাকারী, পিভৃঘাতী, গুরুপত্বীগামী, খল, সাধুলোকের দৌষাবিষ্কারকারী, 

পরের অপবাদবাদী, গচ্ছিতদ্রবাহা রী; বিশ্বাসঘাতী, ভূক্তপুব। স্ত্রীর শিন্দাকরণ- 

নিবন্ধন অধশন্বী, ত্রক্মহতা।কারী এবং গৌঁঘাতী, আর পরিজন বা অতিথিকে 

বঞ্চনা! করিয়া পায়স, যবান্ন, উত্তম শাক, তিলানন, সংযাব, পিষ্টক ও মাংস- 

ভোজিগণের যে যে নরক হয়, আমি যেন অগ্ঠই সেই সকল নরকে গমন 

করি ॥২৫--২৬। 

আমি যদি জয়দ্রথকে (কল্যই) বধ করিতে না পারি, তাহা হইলে বেদপাগী 

বাঁ অত্যন্তব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণের, কিংবা বৃদ্ধ, সাধু ও গুরুজনের অবজ্ঞাকারী 

লোক যে নরকে গমন করে, আমি যেন অগ্ঠই সেই নরকে যাই ॥২৯। 



৫১৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

নগ্রস্ স্য়মানম্ত য| চ বন্ধ্যা তিথের্গতিঠ | 
উৎকোচিনাঁং ম্বযোভীনাং বঞ্চকানাঞ্চ যা গতিঃ | 

আত্মাপহারিণাঞ্চেব ঘা চ মিথ্যাভিশংসিনাম্ ॥৩১। 

ভূত্যৈঃ সংবদমানা নাং পুত্রদা রা শ্রিতৈস্তথা। 
অমংবিভজ্য ক্ষুদ্রীণাং যা গতিমিষ্টমন্্তামৃ। 

তাং গচ্ছেয়ং গতিং ঘোরাং ন চেদ্ধন্যাং জয়দ্রথম্ ॥৩২॥ (বুগ্মকম্) 

তভীতাম্চ যে বিপ্র! রণভীতাশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ। 

গচ্ছেষং তদ্গতিং ঘোরাং ন চেদ্বন্যাং জয়দ্রথম্ ॥৩৩। 

ভারতকৌমুদী 
স্পুশত ইতি। অপ্ম, স্নানাদৌ ব্যবহায্যে জলে। ম্ট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥৩৭। 
নগরস্তেতি। স্নায়মানন্ত সাতঃ। আধোহ্যং প্রয়োগঃ। বন্ধো। শিক্ষলঃ অভুক্ত) গত 

ইত্যর্থঃ অতিথি্ধস্য তশ্য গৃহস্থন্ত | উৎকোচিনামুংকোচগ্রাহিণাম্্, মুযোক্তীনাৎ মিখ্াবধি- 

নাম। আত্মাপহারিণাৎ কার্পণোনান্মন্থখনাশকানাম্চ খিথাভিশখসনাহ মিথ্যাসাক্ষাদীতণাম্। 

ষট্পাদঃ ক্লোক:| সংব্দম।নানাং সভ৮রভাবেশ দ্বৈরালাপং কুর্বতাম্। পুহজাদিঠিরপি তথ।। 

দারপদমত্র পরদারাভিপ্রায়ম্, স্বদারৈ সহ স্বেরালাপে দোষস্যাযুক্তত্বাং।  অসংবিভজা 

সম্যগ্বিভজ্য পরিজনে্যঃ অদদতাম্। রও থাছাম। যট্পাদোহ্যং শ্োকঃ ॥৩১-৩২। 

শীতেতি। শীতভীত। মাঘনামীনপ্র/তলানাদৌ।  ভেঘং গভিৎ স্থ।নম্ ॥৩৩। 

আমি যদি জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারি, তাহা হইলে চরণদ্বারা ব্রক্ষণ, 

গরু কিংব অগ্নির স্পর্শকারী লোকের যে নরক হয়, কিংবা জলে শ্র্রেক্স।, বিছা 

ও মৃত্র ত্যাগকারীর যে নরক হইয়। থাকে, আমি যেন সেই ভয়ঙ্কর নরকে গমন 

করি ॥৩০। 

আমি যদি জয়দ্রথকে বধ করিতে ন| পারি, তাহা হইলে-_যে নগ্ন হইয়া 

সান করে, যাহার গৃহ হইতে অতিথি না খাইয়া যায়, যে উৎকোচ গ্রহণ করে 

(ঘুষ লয়), যে সাধারণভাবে মিথ্য। কথ বলে, যে পরের প্রতারণা করে, যে 

কপণতানিবন্ধন নিজের সুখ নষ্ট করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে_ভূত্য, পুত্র, 

পরস্ত্রী ও আশ্রিত লোকের সহিত ইয়াকির ভাবে কথ। বলে, কিংব। যে বন্টন- 

পূর্বক পরিজনদিগকে ন! দিয়! উৎকৃষ্ট বস্ত ভক্ষণ করে, তাহাদের যে যে নরক 

হয়, আমি যেন সেই সকল ভয়ঙ্কর নরকে গমন করি ॥৬১-৩২।॥ 
আমি যদ্দি জয়দ্রথকে বধ করিতে ন! পারি, তাহা হইলে--যে সকল ব্রাহ্মণ 

(৩২) ভৃত্য; সংদৃশ্যমানানাম্-..পি বঙ্গ বর্ধ নি। 



পর্ববণি প ঞষস্তিতযোহধ্যায়ঃ | 

ংশ্রিতঞ্চপি যস্ত্যভ্ত। সাধুং তচনে রতম্ । 
ন বিভতি নৃশংসাত্বা নিন্দতে চোপকারিণম্ ॥৩৪। 
অহতে প্রাতিবেশ্ঠায় শ্রাদ্ধং যো ন দদাতি চ। 
অনহতে চ যো দগ্যাদ্বূুধলীপতয়ে তথা ॥৩৫॥ 
মছ্যাপো ভিন্নমর্ধ্যাদঃ কৃতদ্বে ভ্রাতৃনিন্দকঃ। 

তেষাং গতিমিয়াং ক্ষিপ্রং ন চেদ্বন্াং জয়দ্রথম্ ॥৩৬॥ (বিশেষকম্) 
ধর্মাীদপেত। যে চান্যে ময়! নাত্রানুকীত্ডিতাঃ | 

যে চানুকীত্ডিতাঃ ক্ষিপ্রং গতিং তেষামবাগ্রয়াম্ ॥৩৭। 

যদি ব্যুষটামিমাং রািত্রিং শ্বো ন হন্যাঁং জয়দ্রখম্ | 

ইমাঞ্চাপ্যপরাং ভূয়ঃ প্রতিজ্ঞাং মে নিবোৌধত ॥৩৮। 

ভারতকৌমুদী 

সমিতি। তদ্চনে রতং তদাদেশকারিণমূ। অহতে খিগ্ভাদিনা পুজনীঘাঃ, প্রাতিবেশ্ঠায় 
একপলীবাসিনে ত্রাঙ্গণায়। অনহতে মুখতাদিন। অযে।গা।য ব্রাঙ্গণার, পৃুঘশীপতঘে শদ্রা ভে 

রাঙ্মণার়। মছ্পঃ সুরাপারী, ভিন্নমধ্যাদঃ গুরূণাং গৌরবাতিভ্রমী, পতঙ্গ উপকর্ত বপকারী, 

লাতুশিদ্দোষস্ত নিন্দকঃ| গন্যত ইতি গতির্প্রবাস্থান নরকমিতাথ ইমা গচ্ছেরম্ ॥৩১-৩৯। 
ধশ্মাদিতি। অপেত। ভ্রষ্টাঃ। গতিং তেষামবাপ্ণ খাং ন চেচ্বন্তাং জঘদখমিতাইবৃতিঃ ॥৩৭| 

যদীতি। নুষ্টাং প্রভাতাগিমাং রাত্রিমতীত্য, শ্বঃ পরদিনে। নিবোধত শৃণুত ॥৩০। 

৫১৭ 

শীতের ভয় করেন, কিংবা যে সকল ক্ষত্রিয় যুদ্ধে ভীত হইয়া থাকেন, তাহাদের 
গম্য ভয়ঙ্কর নরকে যেন আমি গমন করি ॥৩৩। 

যে ন্বশংসপ্রকৃতি লোক আশ্রিত, সাধু ও আজ্ঞাবহ বাক্তিকে ত্যাগ করিয়া 

আর ভরণপোষণ করে না এবং উপকারীর নিন্দা করে? যেলোক প্রতিবেশী 

গুণবান্ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় জব্য দান করে না-অথ চ নিগুণ ত্রাঙ্গণকে কিংব! 

শূদ্রাপতিকে দান করে; আর যে লোক সুরা পান ঝরে, গুরুজনের গৌরব 
লঙ্ঘন করে, উপকারীর অপকার করে এবং নিরোধ ভাতার নিন্দ। করে; আমি 

যেন সত্বরই তাহাদের গতি লাভ করি, যদি জয়দ্রথকে বধ করিতে ন৷ 

পারি ॥৩৪--৩৬। 

আমি ধন্মভ্রষ্ট অন্য যাহাদের নাম এখানে করিলাম না, কিংবা যাহাদের 

শাম করিলাম, সত্বরই যেন তাহাদের গতি লাভ করি, যদি জয়দ্রথকে বধ 

করিতে না পারি ॥৩৭॥ 

(৩৫)". অনহ্েভ্যেশ্চ যে দছ্যাৎ...পি ব| নি। 



৫১৮ মহাভারতে দ্রোণ--- 

যগ্যন্সি্নহতে পাপে সূর্য্যৌইস্তমুপযাস্ততি। 
ইহৈব সংপ্রবেষ্টান্মি জবলিতং জাতবেদসম্ ॥৩৯॥ 

অস্ত্রস্থরমনুষ্যাঃ পক্ষিণো বোরগ! বা পিতৃরজনিচর। বা! ব্রহ্মদেবর্ধয়ো বা। 

চরমচরমগীদং ঘৎ পরঞ্চাপি তত্মাভদপি মম রিপুং তং রক্ষিতুং নৈব 
শক্তাঁ ॥8৪০॥ 

যদি বিশতি রসাতিলং তদ্গ্র্যং বিয়দপি দেবপুরং দিতে? পুরং বাঁ। 

তদ্রপি শরশতৈরহং প্রভাতে ভূশমভিপত্য রিপোঃ শিরোহভিহর্তী ॥৪১। 

এবমুক্ত1 বিচিক্ষেপ গাণ্তীবং সব্যদক্ষিণমূ। 
তন্ত শব্রমতিক্রম্য ধনুঃশব্দোহস্পৃশদ্দিবম্ ॥৪২। 

ভারতকৌমূদী 
যদীতি। অন্মিন পাপে জয়দ্রথে অহতে ॥ ইহৈব শিবিরে । জাতবেদসমগ্রিম্ ॥৩৯| 

অস্থরেতি। উরগাঃ সর্পাঃ, পিতরঃ পিভলোকাঃ, রজনিচরা রাক্ষসাঠ। চরং জঙ্গমূমূ 

অচরং স্থাবরম্। তন্মাৎ পরং চরাদচরাচ্চ ভিন্নং স্থিরীসনমুন্তাদি। ভঙচ্চ চরং ন স্থিরত্বাৎ, 

অচরঞ্চ ন গমনযোগ্াত্বাৎ। নৈব শক্ত। উত্তাঃ সর্বেপি ॥৪০| 

যদীতি। তৎ প্রসিদ্ধম, অগ্রযং শ্রম, মণিরহাদিমযত্বাৎ, বিযদাকাশমূ, দিতের্দৈত্যস্তয | 

গ্রভাভে প্রভাতাবধিপরদিবসে, অভিপত্য বলেনোপেভা, রিপোজগদ্রথস্ত, অভিহন্ত। 

ছেত্গ্যামি ॥৪১। 

এই রাত্রি প্রভাত হওয়ার পরে আগামী কলা যদি জয়দ্রথকে বধ করিতে 
না পারি, তবে আমার আর একটা প্রতিজ্ঞার কথা আপনারা পুনরায় শ্রবণ 

করুন--॥৩৮॥ 

এই পাপাত্সা জয়দ্রথ নিহত না হওয়া! অবস্থায় যদি কল্য সূর্য্য অস্ত যান, 

তাহা হইলে আমি এই শিবিরেই প্রজ্জলিত অগ্রিতে প্রবেশ করিব ॥৩৯। 

দেবতা, অসুর, মানুষ, পক্ষী, বা সর্প, অথবা পিতৃলোক, রাক্ষস, ত্রহ্মধি ও 

দেবধিরা, কিংবা স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই জগ, অথব| তাহা ভিন্নও যাহা কিছু 

আছে, সে সমস্ত একত্র হইয়াও আগার হাত হইতে সেই শক্রকে রক্ষা করিতে 

পারিবে না ॥৪০। 

জয়দ্রথ যদি সেই উত্তম পাঁতালে, আকাশে, দেবপুরে, কিংবা! দৈত্যপুরে 

যাইয়া! প্রবেশ করে, তথাপি আমি কল্য বলপুর্বক উপস্থিত হইয়া বাণসমূহ- 

ছারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব ॥8১॥ 

(৩৯)..ইহৈব সম্পরবেষ্টাহ্মূ.. পিবা নি। (৪১).-তৃশমভিপদ্য রিপোঃ". বঙ্গ বধ," 

ভূশমভিমন্যরিপোঃ*'বা নি। 



পর্ববণি পঞ্চষ্টিতমো ইধ্যায়ঃ | টড 

অর্জুনেন প্রতিজ্ঞাতে পাঞ্চজন্যং জনার্দনঃ | 
প্রদক্যো তত্র মংজুদ্ধো দেবদতঞ্চ ফাল্তুনঃ 8৩ 

স পাঞ্জন্যোইচ্যুতবক্তু।বাযুম। ভূশং স্থপুর্ণোদরনিঃস্যতধ্বনিঃ | 
জগ্রৎ সপাতালবিয়দ্দিগীশ্বরং প্রকম্পয়ামাস যুগাত্যয়ে বথ। ॥88 

ততো বাদিত্রঘোষাশ্চ প্রাছুরাঁসন্ সমন্তত? | 
পিংহনাঁদাঁশ্চ পাঁগুনাং প্রতিজ্ঞাতে মহাত্বন ॥৪৫। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্াং সংহিতাযাং বৈয়াসিক্যাঁং ড্রোগপর্বরণি 
প্রতিজ্ঞায়ামর্জন প্রতিজ্ঞায়াং পঞ্চযষ্িতমোইধ্যায়? ॥০॥ & 

"৯৯৯টি 

ভাঁরতাকৌমুদী 
এবমিতি। বিচিক্ষেপ আচকর্ষ, মবাদক্ষিণং বামদক্ষিণৌ পাখো নীত্বেতি শেষঃ ॥৪১। 
অজ্জনেনেতি। প্রদশ্ বাদয়ামাস। পারঞ্চজন্যদেবদতৌ শঙ্খৌ। ফাল্সনোহজ্ছুনঃ ॥৪৩। 
স ইতি । স্থপূর্ণৎ যদুদরমভ্যন্তরং তক্মান্িঃহতে। ধ্বনিষস্ত মঃ। পাতালেন বিষতা গগনেন 

দিগৃভিঃ তাসামীশ্বরৈদিক্পাঁলৈশ্চ সহেতি তৎ। যুগাভ্যযে প্রলয়কালে ॥৪৪। 
তত ইতি। বাদিত্রঘোষ! নানাবাদ্য্বনগ্নঃ | পাওনা" পাগুবযোধানাম্॥৪৫॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতীচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট|চাধাবিরচিতায়াং মহা ভাবত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীস্মাখ্যায়াং দ্রোণপর্ণি প্রতিজ্ঞায়া" পঞ্চষষ্টিতমোইব্যায়ঃ ॥০। 

8) 

_ অজ্জুন এইরূপ বলিয়া! বাম ও দক্ষিণ পারে নিয়া গাণ্ডীবধন্ুর টঙ্কার 

করিলেন; তখন সেই ধনুর শব্দ অর্জনের কশব্ধকে অতিক্রম করিয়। যাইয়। 
আকাশম্পর্শ করিল ॥৪২। 

অজ্জন এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, অত্যন্তত্রুদ্ধ কৃষ্ণ পাঁঞ্চজন্যধ্বনি করিলেন 

এবং অজ্জুনও দেবদত্তশঙ্খ বাজাইলেন ॥৪৩। 

তখন কৃষ্ণের মুখবায়ুপূর্ণ পাঞ্চজন্যশঙ্গের ভিতর হইতে ধ্বনি নির্গত হইয়া 
পাতাল, আকাশ, দিক্ ও দিকৃপালগণের সহিত জগৎটাকে প্রলয়কালের ন্যায় 

কাপাইতে লাগিল ॥8৪॥ 
. এবং মহাত্মা অজ্ঞুন সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, সকল দিকে পাণগুবপক্ষ 

হইতে নানাবিধবাগ্ধ্বনি ও সিংহনাদ উঠিল 08৫ 
৩7০ 
০৩৩ 

পপ শি” শাক শীশশাট। 

(৪৫)-.প্রাছুরাসন্ সহস্রশঃ.-.পি বানি। * “" একসপ্ততিতমোহধ্যায়” বঙ্গ বর্দ, 

“*ত্রিসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ বা রা নি। 



বট বষ্টিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ 
০.০ --6 
০-০-০ 

সপ্তায় উবাঁচ। 

শ্রত্বা তু তং মহাঁশব্ং পাণ্ুনাং জয়গৃদ্ধিনাম্। 

চারৈঃ প্রবোধিতে তত্র সমুখায় জয়দ্রেথঃ ॥১ 
শোকসংযূঢহৃদয়ো দুঃখেনাভিপরিপ্লতঃ। 

মজ্জমান ইবাগাধে বিপুলে শোকসাগরে | 

জগাঁম সমিতিং রাঁজ্ঞাং সৈহ্ধবে। বিষ্বধন্ বনু ॥২| (বুগ্নকম্) 
স তেষাঁং নরদেবানাং সকাশে পরিদেবযন্। 

অতিমন্যোঃ পিতৃভীত? সত্রীড়ো বাক্যমত্রবীৎ ॥৩॥ 

যোহসৌ পাঞণ্ডোঃ কিল ক্ষেত্রে জাঁতঃ শক্রেণ কামিনা। 
সনিনীষতি ছূবুদ্ধর্মাং কিলৈকং যমক্ষযমূ। 
তৎ স্বস্তি বোহস্ত যাঁ্যামি স্বগৃহং জীবিতেপ্নয় ॥৪॥ 

শ্রত্বেতি। জয়গৃদ্ধিনাৎ জয়াভিলাধিণাম্। প্রবোধিতে বিজ্ঞাপিতে, তত্রাজ্নপ্রতি- 
জ্ঞানে। ছুঃখেন কেবলে স্বন্সিনজ্নক্রোধাপাতাদিতি ভাবঃ। সৈদ্ধবঃ সিন্ধুরাজঃ। 

ষটপাদোহযং শ্পোকঃ ॥১--২।॥ 

সু ইতি। নরদেবানাং রাঙঞাম্। সহীড়, গলাযনন্ত বনতবযস্থৎ মলজ্জঃ ॥৩| 
শপ 

সঞ্জয় বলিলেন__: জয়াভিলাবী প1গুবগণের সেই মহাখব শুনিয়া । 1 এবং গুপ্- 

চর আসিয়া সেই প্রতিজ্ঞার বিষয় জাঁনাইলে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ গাত্রোথান 

করিয়া, আত্মশোকে অধীর ও ছুঃখিত হইয়া এবং বিশাল ও অগাধ শোকসাঁগরে 

যেন'মগ্ন হইতে থাকিয়া নানাপ্রকার বিবেচনা করতঃ রাজসভায় যাইয়। উপস্থিত 

হইলেন ॥১-_-২। 

তিনি অভিমন্ত্যর পিতার ভয়ে ভীত হইয়া রাজাদের নিকটে বিলাপ করিতে 

থাকিয়া লজ্জার সহিত এই কথ৷ বলিলেন-1৩॥ . 

8 -পুতরগৃদ্ধিনামূ. বা বঙ্গ বর্ধ নি,...চারৈঃ প্রবেদিতে তত্র-“ববঙ্গ বর্দ (বা, চারৈঃ 

প্রবেদিতস্স্তঃ'.'নি। (২)-"ছুঃখেনাভিহতো! ভৃশম্.''বঙ্গ বর্ঘ,""ছুঃখেনাভ্যাহতো ভৃশম্ 

নি। 
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অথবাস্ত্রপ্রতিবলী স্ত্রাত মাং ক্ষত্রিযর্ষভাঁঠ । | 

পার্থেন প্রাথিতং বীরাস্তে সংদভ্ভ মমাভয়ম্ ॥৫ 

দ্রোণছুর্য্যোধনকৃপাঃ কর্ণমদ্রেশবাহিলকাঁঃ। 

দুঃশাসনাদয়ঃ শক্তাস্ত্াতুমপ্যন্তকাদ্দিতম্ ॥৬। 
কিমঙ্গ! পুনরেকেন ফাল্তনেন জিঘাংসতা । 

ন ত্রীয়েযুর্ভবন্তো মাং সমস্তাঃ পতযঃ ক্ষিতেঃ ॥৭| 
প্রহ্ষং পাঁগুবেয়ানাং শ্রুত্বা মম মহদ্তয়মূ। 

সীদন্তি মম গাঁত্রাণি মুমূর্ষোরিব পাথিবাঃ ! ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। ক্ষেত্রে পত্রযাম। এতেনাজ্ৰনশ্ত জারজন্তং স্চিতম্। নিনীঘতি নেতৃমিচ্ছাতি। 

যমক্ষয়ং যমালয়মূ। বহৃনামপরাধে একং প্রত্যেব চ দণ্ডোগমে দণ্ডধিত। দুদ্ধিবেবেত্যাশয় | 

স্বন্তি মঙ্গলম্, বে যুম্মভাম। জীবিতেপ্ময়! জীবনরক্ষণেচ্ছয়া, অশ্জবন প্রতিজ্ঞায় ধরব হ্বাং। 

ষটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪ 

অথবেতি। অস্্রেযু প্রতিবলাঃ সমানবল! যুযম্। 'প্রাথিতহ হন্মিষ্ট" মাঁম্ ॥৫॥ 

অভয়দানে সামর্থমাহ দ্রোণেতি। মদ্রেশঃ শলাঃ | অন্তকাঙ্দিতং যম্গৃহীতমপি || 

কিমিতি। অঙ্গ সম্বোদনে। ফাল্গনেনাজ্দ্রনেন, জিঘাংসত। হন্কমিচ্ছতাক্রান্তম্ ॥৭| 

প্রহ্যমিতি। মহত জাতমিতি শেষ; ॥৮| 

“এ যে__পাওুর পত্রীর গর্ভে কামুক ইন্দ্রকর্তৃক জন্মিয়াছিল, সেই দুবুদদ্ধিটা 
একক আমাকেই যমাঁলয়ে পাঠাইবার ইচ্ছ। করে। অতএব আপনাদের মঙ্গল 

হউক, আমি জীবনরক্ষার জন্য আপন ভবনেই চলিয়া যাই ॥৪॥ 

অথব৷ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীরগণ ! আপনার! অস্ত্রে তাহার সমকক্ষ ; ওদিকে সে 

আমাকে বধ করিবার ইচ্ছ। করে; এ অবস্থায় আপনারা আমাকে রক্ষা করুন 

এবং অভয় দান করুন ॥৫॥ 

ভ্রোণ, দুর্যযোধন, কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাহিলক ও ছুঃশাসনপ্রভৃতি বীরের! মম- 

গৃহীত লোককেও রক্ষা করিতে পারেন ॥৬ 

তাহাতে জিঘাংস্ব একমাত্র অর্জন আমাকে আক্রমণ করিলে আপনারা 

সমস্ত রাজার। কি রক্ষা করিতে পারিবেন না? ॥৭॥ 

তথাপি রাঁজগণ ! পাগুবগণের আনন্দকোলাহল শুনিয়া আমার গুরুতর 

ভয় জন্মিয়াছে এবং মুমূষ্ুর ন্যায় আমার সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন হইয়! পড়িয়ছে ॥৮। 

(৭) ৃ  নতা্তসতি ভবস্তো মাম্- ''নি। 

৬৬ 



৫২২ মহাভারতে দ্রোণ__ 

বধে নূনং প্রতিজ্ঞাতে৷ মম গাঁনীবধন্বন! । 
তথাহি হষ্টাঃ ক্রোশত্তি শোককালে হি পাগুবাঁঃ ॥৯। 
তন্ন দেব! ন গন্ধ নাস্বরোরগরাক্ষমাঃ। 

উৎ্সহান্তেহন্যথা কর্তং কৃত এব নরাধিপাঃ ॥১০। 

তম্মান্মামনুজানীত ভদ্রং বোহস্ত নরর্ভাঃ ! | 
অদর্শনং গমিষ্যামি ন মাং দ্েক্ষ্যন্তি পাণুবাঁঃ ॥১১| 
এবং বিলপমানং তং ভ়াদ্যাকুলচেতসম্ | 

আত্মকার্্যগরীয়স্ত্াদ্রাজ! ছুর্য্যোধনো হব্রবীৎ ॥১২॥ 

ন ভেতব্যং নরব্যাত্র ! কো! হি ত্বাং পুরুষষভ ! | 

মধ্যে ক্ষত্রিয়বীরাণাং তিষ্ঠন্তং প্রার্থয়েদ্ঘুধি ॥১৩| 
অহং বৈকর্তনঃ কর্ণশ্চিত্রসেনে। বিবিংশতিঃ | 

ভুরিশ্রবাঃ শলঃ শল্যো বৃযসেনো দুরাসদঃ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
বধ ইতি। তথাহি তমেবার্থং জানীহি, ক্রোশন্তি হর্কোলাহণং কুব্তে ॥৯। 

বিৃষ্য পুনরপরপক্ষমাহ তদিতি । উতৎসহন্তে শরু,বন্ধি ॥১০। 
তম্মাদিতি। অন্তজানীত ইতো| গমনায়, ভদ্রং মঙ্গলমূ্ ॥১১। 

এবমিতি। আত্মকাধ্যগরীয়স্থাৎ যুদ্ধে স্বপক্ষপূরণস্তাবশ্যকত্বাদি তযার্থঃ ॥১২। 

নেতি। প্রার্থয়েৎ ইন্কমিচ্ছেদিতি তাৎপধ্যম্ ॥১৩| 

নিশ্চয়ই অজ্ন আমার বধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহার প্রমাণ 
দেখুন- শোকের সময়ে পাণ্ুবেরা আনন্দিত হইয়া কোলাহল করিতেছে ॥৯। 

অতএব দেব, দানব, গন্ধর্বব, নাগ এবং রাক্ষসেরাও তাহার প্রতিজ্ঞার অন্তথ৷ 

করিতে পারেন না; রাজার আর করিবেন কি করিয়া ॥১০। 

সুতরাং নরশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের মঙ্গল হউক, আপনারা আমাকে 
অনুমতি করুন, আমি অদৃশ্য হইয়া যাই, পাগুবেরা আর আমাকে দেখিতে 

পাইবে না? ॥১১। 

জয়দ্রথ ভয়ে আকুলচিত্ত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলে, আপন কার্য্যের 

গুরুত্বনিবন্ধন রাজা ছুর্য্যোধন তাহাকে বলিলেন-_॥১২।॥ 

'নরশ্রেষ্ঠ! আপনি ভয় করিবেন না; পুরুষপ্রধান! আপনি সমরাঙ্গনে 
ক্ষত্রিয়বীরগণের মধ্যে থাকিলে, কোন্ ব্যক্তি আপনাঁকে বধ করিবার ইচ্ছা 
করিতে পারে ?॥১৩। 

. ০৯).-যথা হি হষ্টাঃ...বর্ধ । 
স্পস্ট ৮৯ ১৮. এ টি শশী শিশির 



পর্ববণি যটযষ্টিতমো ইধ্যায়ঃ রঃ 

পুরুমিত্রো জয়ো৷ ভোজঃ কান্বোজশ্চ স্দক্ষিণঃ | 

সত্যব্রতো মহাবাহুবিকর্ণো দুর্ম্খস্চ হ ॥১৫। 
দুঃশাসনঃ স্থবাহুশ্চ কালিঙ্গশ্চাপ্যুদায়ুধঃ। 

বিন্দীনুবিন্নাবাবন্ত্যো দ্রোণে দ্রৌণিশ্চ সৌবলঃ ॥১৬। 
এতে চান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরা?। 

সসৈন্যাস্ত্ীভিবাস্তন্তি ব্যেতু তে মানসে! ভবরঃ ॥১৭॥ (কলাপকম্) 
ত্রধণপি রথিনাং শ্রেষ্টঃ স্বয়ং শুরোহমিতছ্যুতে ! | 
স কথং পাগুবেয়েভ্যে। ভয়ং পশ্যসি সৈম্ধব ! ॥১৮| 

অক্ষৌহিণ্যে। দশৈকা চ মদীয়াস্তব রক্ষণে। 
যা! ঘোৎস্ন্তি মা ভৈম্তং সৈম্ধব ! ব্যেতু তে ভয়ম্ ॥১৯॥ 

সপ্তীয় উবাচ। 
এবমাশ্বাদিতো৷ রাজন্! পুত্রেণ তব দৈন্ধবঃ। 
দুর্য্যোধনেন সহিতো দ্রোণং রাঁত্রাবূপাগমৎ ॥২৩। 

ভারতকৌমুদী 
অহমিতি। বৈকর্তনঃ বিকর্তনস্য সুয্যস্য পুত্রঃ। বৃষসেনত কণাশ্রদঃ। কাঙ্গোজঃ 

কঙ্ে(জদেশরাজঃ। আবন্থ্যো অবন্তিদেশীদৌ। তা ত্বাম। অভি মরতে] বেরি হা যাশ্াছি। 

অতএব তে মানসে। জরে। ভয়জনিতঃ সন্তাপঃ ব্যেতু অপগচ্ছতু ॥১৪--১৭॥ 
ত্বমিতি। পশ্ুসি সন্তাবয়সি, হে সৈদ্ধব! সিদ্ধুরাজ ! ॥১৮| 

অকঙ্গৌহিশ্য ইতি । দশৈকা চ একাদশ । তব রশণে য্ত| বন্তুবন্ধঃ সন্থু: ॥১৯| 

আঁমি, বৈকর্থন কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভুরিশ্ববা, শল, শলা, ছুদ্ধধ 

বৃঘসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোৌজরাজ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, সতাব্রত, মহাবাছু 

বিকর্ণ, ছুম্মুখ, দুঃশ।সন, সুবাহু, উদ্তান্ত্র কলিঙ্গরাজ, আবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অন্তু 

বিন্দ, দ্রোণ, অশ্বথামা এবং শকুনি ইহারা, আর অন্যও বহুতর নানাদেশীয় রাজ। 
সৈন্গণের সহিত মিলিত হইয়া! সকল দিকে আপনাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধে 

গমন করিবেন। অতএব আপনার মনের সন্ত(প দূরীভূত হউক ॥১৪--১৭॥ 

তার পর অমিততেজা ! আপনি নিজেও রথিশ্রেষ্ঠ ও বীর। শ্তরাং 

সিন্কুরাজ! আপনি পাগুবগণ হইতে ভয় করিতেছেন কেন? ॥১৮| 

বিশেষত; আমার এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য আপনাকে রক্ষা করিবার জগ্থ 

যত্তবান্ হইয়া! যুদ্ধ করিবে। অতএব সিদ্ধুরাজ! আপনি ভয় করিবেন পা 
আপনার ভয় দূরীভূত হউক' ॥১৯। 0 

:(১৬)-স সৌবলঃ_-পি। (১৯) অক্ষৌহিণো! মহাবীযা 1 মদীয়াঃ-.'নি। 



৫২৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

উপসংগ্রহণং কৃত্ব! দ্রোণায় স বিশীংপতে !। 

উপোঁপবিশ্য প্রণতঃ পর্য্যপৃচ্ছদিদং তদা ॥২১। 

নিমিতে দুরপাতিত্বে লঘুত্বে দৃঢ়বেধনে | 
মম ব্রবীতু ভগবন্! বিশেষং ফাল্তনস্ত চ ॥২২॥ 

বিগ্ভাবিশেষমিচ্ছামি জ্ঞাতুমাচাধ্য ! তন্বতঃ। 

মমীজ্ভ্নস্ত চ বিভো!! যথাতত্বং প্রচক্ষু মে ॥২৩| 
দ্োণ উবাঁচ। 

সমমাচাধ্যকং তাত ! তব চৈবার্জুনস্ত চ | 
বোগাদ্ছুঃখোধিতত্বাচ্চ তন্মীত্বতোইধিকো হিজ্জুন? ॥২৪। 

ভাঁরতকৌমুদী 

এবমিতি। সৈন্ধবে! জয়দ্রথঃ। উপাগমৎ কর্তব্যনিদ্ধীরণার্থম্ ॥২০। 
উপেতি। উপসংগ্রহণমভিবাদনম্। উপোপবিশ্ত নিকটে উপবিশ্য |২১॥ 

নিমিত্ত ইতি। হে ভগবন্! ্রাঙ্গণ্যাদীরত্বাচ্চ মাহাত্সযবন্! নিমিত্তে সন্ধানে 
প্রহারস্থাননির্ণয় ইতি মাবৎ, দূরপাতিত্তে বাণানাম্ লঘুত্বে দ্রতাস্ক্ষেপে, দৃটবেধনে গা 
প্রহারে ৮, মম ফাল্ধুনন্ত অঞ্জনস্ত চ, বিশেষূৎ ভেদং তারতম্যমিতি যাব, ভবান্ ব্রবীতু ॥২২। 

বিদ্বেতি। বিদ্যায়! অক্সজ্ঞনহ্যাপি বিশেষং ভেদমূ। তনব্বতো যাথাথ্যেন ॥২৩| 

সমমিতি। আচাধ্যকমাচাধ্যস্ত কম্ম শিক্ষাদানম্, 'সমং সমানম্। যোগাৎ সমশুবেবাস্- 

সম্ব্ধাৎ। দুঃখেন তপঃক্লেশেন উধিতত্বাৎ স্থিতত্বা২ৎ অধিককষ্টসহিফুত্বাদিত্যর্থ তম্মাৎ 

গ্রসিদ্ধাৎ ॥২৪॥ 

সঞ্জয় বলিলেন_“রাজা ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপ আশ্বস্ত করিলে, 

জয়দ্রথ তাহার সহিত মিলিত হইয়া! সেই রাত্রিতে দ্রোণের নিকট গমন 

করিলেন ॥২০। 

নরনাথ ! তিনি যাইয়। দ্রোণকে অভিবাদন করিয়া অবনতভাবে তাহার 

নিকটে বসিয়। তখন এইরূপ জিজ্ঞাস! করিলেন_॥২১॥ 
“ভগবন্! অস্ত্রসন্ধানে, দূরে অস্ত্রনিক্ষেপে, দ্রুত অস্ত্রক্ষেপে এবং তীব্রপ্রহারে 

আমার ও অজ্জনের প্রভেদ কি, তাহ আপনি বলুন ॥২২। 
এবং আচাধ্য ! আমার ও অজ্জনের বিগ্ভার প্রভেদও আমি যথার্থরূপে 

জানিতে ইচ্ছা করি। অতএব বীর! আপনি যথাযথভাবে তাহা আমার 

নিকট বলুন? ॥২৩। 
প্রোণ বলিলেন--'বৎস! আমি তোমাকে ও অজ্জনকে সমানভাবেই শিক্ষা 

(২৪)-. যোগাদ্ছুঃখো চিতত্বঙ্চ. .পি। 



পর্ববণি যট ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | রহ 

ন তু তে যুধি সন্ত্রাস; কার্ধ্যঃ পার্থাৎ কথঞ্চন | 
অহং হি রক্ষিতা তাত! ভঙ়াত্বাং নাত্র সংশয়? ॥২৫। 

নহি মদ্বাহুগুপ্তস্ত প্রভবন্ত্যমরা! অপি। 

ব্যুহিযামি চ তং ব্যুহং যং পাচ ন তরিষ্যৃতি ॥২৬। 
তম্মীদ্ধুধ্যস্ব মা ভৈস্তৃং স্বধন্মমনুপাঁলয়। 
পিতিপৈতামহং মার্গমনুযাহি নরাধিপ ! ॥১৭। 
অধীত্য বিধিবদেদানগ্নয়শ্চ হুতাস্তয়া। 
ইষ্প্চ বহুভি্জ্রৈর্ন তে স্বৃত্যুকৃতং ভর়ম্ ॥২৮। 

অবাপ্য মানুধৈর্দে হৈর্মহাভাগ্যং স্ছর্লভম্। 
ভূজবীধ্ধ্যাজিতান্ লোকান্ দিব্যান্ প্রাপ্দ্যস্তানুভম|ন্ ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
তহি পলায়নমেব মে শ্রেয় ইত্যাহ নেতি। সন্বাসে। ভঘম্, কাযা কন্তবাঃ ॥২৫| 

নেতি। হি যম্মাৎ, মদ্বাহুভ্যাং গুধরন্ত রক্ষিতস্ত, প্রভবন্থি €ভাবং গ্রবটধিডভুমহন্টি ॥১| 

তম্মাদিতি। স্বপম্ম' ক্ষত্রিয়াচারমূ। অল্যাহি যুধান্বেতার্থঃ 0১৭ 

মরণেহপি তে ন ক্ষতিরিত্যাহ অধীত্যেতি। ইষ্ট, যজন” রুভম্॥২৮। 

দিয়াছিলান; কিন্ত সমস্ত দেবাস্রলাভ ও অধিককষ্টসহিষুতানিবন্ধন অঙ্জন 
তোমা! অপেক্ষা! প্রধান হইয়া গিয়াছে ॥২৪॥ 

বৎস! তথাপি তুমি যুদ্ধে কোন প্রকারেই অজ্ৰন হইতে ভয় করিও না। 

কারণ, আমি তোমাকে ভয় হইতে রক্ষা করিব; এ বিষয়ে কেন সন্দেহ 

নাই ॥২৫॥ 

আমার বাভরক্ষিত লোকের নিকটে দেবতারা ও প্রভাব প্রকাশ করিতে 

পারেন না । ভার পর আমি সেইরূপ ব্যুহ রচন। করিব, যাহ। অজ্ুন উত্তীণ ই 

হইতে পারিবে ন| ॥২৬॥ 

অতএব রাজা! ভুমি ভয় করিও না, আপন ধন্ম রঙ্গা করিতে থাকিয়। 

যুদ্ধ কর এবং পিতৃ-পিতামহপথের অন্তসরণ কর ॥২৭॥ 

তা"র পর তুমি যথাবিধানে বেদ অধ্যরন করিয়াছ, অগ্নিতে হোম করিয়াছ 

এবং নানাবিধ যজ্ঞ করিয়াছ। নুতর!ং তোমার মৃত্ঠার ভয় নাই |২৮। 

কেন না, তুমি মন্ধযুদেহে অতিদুর্লভ রাজঃগ্রভুতি লাভ করিয়া আপন 
বাহুবলে অগ্সিত স্বর্গীয় সর্বোন্তম স্থান সকল লাভ করিবে ॥২৯॥ 

(২৭)...অন্গযাহি মহারথ !_-পি বা নি। (২৮)-আগ্রথঃ জুহভান্র শি বাধ] 

(২৯) দুর্লভং মা্মৈর্ নৈর্মহাভাগ্যমবাপ্য তং পি বাশি। 

শি। 



৫২৬ মহাভারতে 

কুরবঃ পাগুবাশ্চৈব বৃষ্ণয়োইন্যে চ মানবাঃ। 
অহঞ্চ সহ পুনত্রেণ অঞ্রব! ইতি চিন্ত্যতাম্ ॥৩০। 

পর্য্যাষেণ বয়ং সর্বেব কালেন বলিনা হতাঃ | 

পরলোকং গমিষ্যামঃ দ্ৈঃ শ্বৈঃ কন্মীভিরন্বিতাঃ ॥৩১। 

তপস্তপ্ত তু যান লোকান্ প্রাপ্চ বস্তি তপস্ষিনঃ | 

ক্ত্রধন্মাশ্রিতাঃ শুরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ প্রাপ্ধ,বন্তি তান্ ॥৩২ 

এবমাশ্বীসিতে। রাঁজন্! ভারদ্বাজেন সৈন্ধবঃ | 
অপানুদপ্ডয়ং পার্থাদ্যুদ্ধায় চ মনে। দধে ॥৩৩॥ 

ততঃ গ্রহ্ধঃ সৈন্যানাং তবাপ্যাসীদ্বিশাংপতে !। 

বাদিত্রাণাং ধ্বনিশ্চোগ্রঃ সিংহনাদরবৈঃ সহ ॥৩৪॥ 

ইতি শ্রীমহ।ভারতে শতসাহজ্যাঁং সংহিতায়াঁং বৈযাসিক্যাং দ্রোণপর্বপি 

প্রতিজ্ঞায়াং জয়দ্রথাশ্বীসনে যট্যট্টিতমোইধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
নূন কখং মে মৃতাক্কতত ভন নাস্তীত্যাহ অবাপ্যেতি। মহাভাগ্যং তন্নিবন্ধন" রাজ্যাদি ॥২৯| 

কুরব ইতি । পুত্রেণ অঙ্বথায়া, অক্রবা অচিরস্থার়িনঃ ॥৩০। 

পধ্যায়েণে (ত। পব্যারেণ কালক্রমেণ। হতাঃ সন্তঃ ॥৩১| 

তপ ইতি । শত্রধম্মাতিত। এব ন তু বাণিজ্যাগ্ভাশ্রিতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ॥৩২। 

এবমিতি। ভারদ্বাজেন প্রোণেন, সৈন্ধবো। জয়দ্রথঃ| অপানুদৎ অপসারিতবান্ ॥৩৩। 

তত ইতি । ততে। বীরশ্য জয়দ্রথস্াপি যুদ্ধসন্ধল্সাংৎ। উগ্গে। যুদ্ধসন্দ্ধিত্বাৎ ॥৩৪| 

ইতি মহাহোপাব্যার-ভারতাচা থ্য-শীহরিদ।সদিদ্ধান্তবাগীভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহা গারত- 

টাষায়াং ভারতকৌনুধীসনাখ্যায়াৎ দ্রোণপর্ববণি প্রতিজ্ঞায়াং ফট্যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

তা"র পর কৌরব, পাণ্ুব, বুঝি, অন্যান্য মানুষ এবং পুত্রের সহিত আমি, 

আমর! সকলেই অচিরস্থায়ী ইহা চিন্তা কর ॥৩০। 

কালক্রমে আমরা সকলেই প্রবল-কাল-কর্তৃক নিহত হইয়া আপন আপন 

কন্ম লইয়া পরলোকে গমন করিব ॥৩১। 

বিশেষতঃ তপস্বীরা তপস্তা করিয়া যে মকল লোকে গমন করেন, ক্ত্রধন্মা- 

শ্রিত বীর ক্ষত্রিয়েরা সেই সকল লোকেই যাইয়া থাকেন? ॥৩১॥ 

রাজ ! দ্রেণ এইভাবে আশ্বস্ত করিলে, জয়দ্রথ অজ্ঞুনের ভয় পরিত্যাগ 

করিয়া যুদ্ধে মনৌনিবেশ করিলেন ॥৩৩। 

[. (৩৪)...তশ্ত চামীদ্বিশাংপতে !_নি॥ * “--দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়” বঙ্গ বন্ধ, «.চতুঃ 

সপ্ততিতমোহধ্যায়? বা রানি। 



সপ্তষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
(5%2)---- 

সঞ্জয় উবাচ। 

প্রতিজ্ঞাতে তু পার্থেন সিদ্ধুরাজবধে তদা। 
বাস্থদেবে। মহাবাহুর্ধনপ্তয়মভাঁষত ॥১॥ 
ভ্রাতৃণাং মতমীজ্ঞায় ত্য়া বাঁচা গ্রতিশ্রুতম্। 

সৈন্ধবং শ্বোহম্মি হন্তেতি তৎ সাহসমিদং কৃতম্ ॥২। 
অসংমন্ত্র্য ময় সা্ঘমতিভারো হয়মুদ্যতঃ | 

কথং নু সর্বলোৌকস্ত নাঁবহীস্তা ভবেম হি ॥৩॥ 

ধার্তরাষ্ট্স্ত শিবিরে ময়া প্রণিহিতাশ্চর।ঃ। 
ত ইমে শীপ্রমাগম্য প্রবৃভিং বেদয়ন্তি নঃ ॥8| 

ভারতকৌমুদী 

প্রতীতি। মহাবাহুপদস্ত ভাষশং প্রত্যন্গপকারিহ্থাদপুষ্টাথ তাদোঘ; | সচ সেঢব্য 

আবধত্বাত ॥১॥ 

ভাতুখাখিতি ॥ সৈদ্ধবং জয়দ্থম্: স্ব: পরদিনে ॥২| 
অসমিতি। উদ্যতো বোঢ়মিতি শেষঃ। অপি ত্বখক্টো ভবেনৈবেতি ভাব: ॥৬। 

নরনাথ ! তাহাতে আপনার সৈন্তগণেরও আনন্দ জন্মিল এনং তৎকালে 

আপনার পক্ষেও মিংহন।দের সহিত ভয়ঙ্কর বাছাধবনি হইতে লাগিল? ॥৩১॥ 

৪ 

সঞ্জয় বলিলেন-_-“মহারাজ ! তখন অজ্জন জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা কৰিলে, 

মহাবাহু কৃষ্ণ অজ্জুনকে কহিলেন_॥১॥ 

অর্জুন! তুমি ভ্রাতাদের মত জানির। “আগামী কলা জয়দ্রথকে বধ 

করিব এইরূপ বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহ! সাহসের কাধা 

করিয়াছ ॥২॥ 

তুমি আমার সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই গুরুতর ভার বহন করিতে 

উদ্যত হইয়াছ। ইহাতে আমরা সমস্ত লোকের নিকট উপহাশ্য হইব না 

কেন? ॥৩| 

(২)...তয়া চাপি গ্রতিশ্রুতমূ...পি। 



৫২৮ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

ত্বয়া বৈ সংপ্রতিজ্ঞাতে সিদ্ধুরাঁজবধে তদ1। 
সিংহনাদঃ সবাদিত্রঃ স্থমহানিহ তৈঃ শ্রুতঃ ॥৫। 

তেন শব্েন বিভ্রস্ত। ধার্তরাষ্্রাঃ সসৈন্ধবাঃ। 
নাকম্মাৎ সিংহনাঁদোহ্যমিতি মত্ত ব্যবস্থিতাঁঃ ॥৬| 

স্থমহান্ শব্দনংপাতঃ কৌরবাণাং মহাভুজ ! | 
আসীন্না গাশ্বপভীনাং রথঘোঁষঃ স্বতভৈরবঃ ॥৭॥ 
অভিমন্যোর্বধং শ্রুত্বা প্রবমার্তো ধনঞ্জয়ঃ | 

রাঝ্রৌ নির্যান্ততি ক্রোধাদিতি মত্তা ব্যবস্থিতাঃ ॥৮॥ 
তৈ্যতন্ভিরিয়ং সত্যা শ্রুত৷ সত্যব্রতস্ত তে। 
প্রতিজ্ঞা সিন্ধুরাজস্ত বধে রাজীবলোচন ! ॥৯। 

ভারতকৌমুদী 
ধাঞ্চেতি। প্রণিহিতাঃ পূর্বমেব স্থাপিতাঃ। প্রবৃত্তিং ভত্রত্যং বৃত্তান্ম্ ॥৪| 

তবয়েতি। সবাদিত্রো বাগ্প্বনিসহিতঃ। ইহ শিবিরে কত ইতি শ্ষঃ ॥৫॥ 

তেনেতি। অকন্মাৎ বিনা কারণম্। বাবস্থিত| উৎকণ্ঠিতাঃ স্থিতাঃ || 

স্থমহানিতি। শব্দ সম্পাত আবিভাবঃ | নাগাশ্বপততীনাং হস্তশ্বপদাতীনাম্ ॥৭। 

অভীতি। আৰ শোকেন পীড়িতঃ। নি্ধাশ্ততি বুদ্ধায় শিবিরাদিতি শেষ; ॥৮| 

আমি ছৃধ্যোধনের শিবিরে কতকগুলি গুপ্তচর রাখিয়াছিলাম; তাহার! 

সত্বর আসিয়া আমাকে জানাইয়াছে_॥3॥ 

তুমি তখন জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞ করিলে, কৌরবের। এই শিবিরে বাগ্ঘ- 
ধ্বনির সহিত বিশাল সিংহনাদ শুনিয়াছে ॥৫॥ 

সেই শব্দে উদ্দিগ্ন হইয়। জয়দ্রথের সহিত ধার্রাষ্ট্রের। “বিনা কারণে এ 

সিংহনাদ হয় নাই? ইহ] ভাবিয়া উৎকন্ঠিত হইয়া রহিয়াছে ॥৬। 

মহাবাহু! তা'র পর কৌরবপক্ষেও অতিবিশাল কোলাহল এবং হস্তী, 

অশ্ব, রথ ও পদাতির অতিভয়ঙ্কর শব্দ হইয়াছিল ॥৭॥ 

কারণ, অজ্জুন অভিমন্তযর বধবৃত্তাস্ত শুনিয়। শোকার্ত হইয়া নিশ্চয়ই 

ক্রোধরশতঃ এই রাত্রিতেই যুদ্ধ করিবার জন্য শিবির হইতে নির্গত হইবে ইহা! 
মনে করিয়া কৌরবের৷ প্রস্তুত হইয়। রহিয়াছে ॥৮। 

কৌরবেরা যুদ্ধে যত্ববান্ রহিয়াছে । আবার তুমিও সতাপরায়ণ। সুতরাং 

পদ্মনয়ন! তোমার এই জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা তাহার! সত্য বলিয়াই 

শুনিয়াছে ॥৯॥ 

(৫). সিদ্কুরাজবধে প্রভো-.পি বানি। 



পর্ববণি সপ্তষষ্টিতমো হধ্যায়ঃ | 

ততো বিমননঃ সর্বেব ত্রস্তাঃ ক্ষুদ্ম্থগ। ইব | 
আসন্ হযৌধনামাত্যাঁ; ম চ রাজা জয়রথ ॥১০| 
অথোথায় সহামাত্যৈদাঁনঃ স্বশিবিরাৎ কিল। 
আয়াৎ সৌবীরসি্ক,নামীশ্বরো রাঁজনংসদম্ ॥১১॥ 
স মন্ত্রকালে সংমন্ত্রয সর্বা নৈঃশেয়মীঃ ক্রিয়া। 
স্থযোধনমিদং বাঁক্যমব্রবীদ্রাজসংসদি ॥১২॥ 

মামসৌ পুত্রহন্তেতি শ্বোহভিযাতা ধনঞ্জয়ঃ | 

প্রতিজ্ঞাতে৷ হি সেনায়া মধ্যে তেন বধো মম ॥১৩| 

তাঁং ন দেব। ন গন্ধরা নাস্থরোরগরাক্ষলাঃ | 

উৎসহত্তেইন্যথা কর্ত ,ং প্রতিজ্ঞাং সব্যমচিনঃ ॥১৪। 

তে মাং রক্ষত সংগ্রামে মা বে। মুদ্ধি। ধনগ্য়ঃ | 
পদং কৃত্বাপর,যাল্লক্ষযং তম্মাদত্র বিধীয়তাম্ ॥১৫। 

তারতকৌমুদী 
তৈরিতি। যতগ্িমু্ধার় যতমানৈঃ। হে রাছীবলোচন! পন্মনমন ! ॥৯| 

তত ইতি। বিমনদে। বিসগ্নচিত্ত।; ত্ন্তাঃ পি”হাদিবাঙ্ছুনাদী তা; ॥১০| 
অথেতি। দীনে! ভরকাতর;| ঈশ্বরঃ পতিন্র্র্থঃ ॥১১। 

সইতি। নৈঃঅেয়সীর্মঙ্গলকারিণীঃ ক্রিয়া আম্মরক্ষাসঙ্গদ্ধিনে| ব্যাপাবান্ ॥১১। 

মামিতি। শ্বঃ পরদিনে, অভিঘাতা অভ্যাগঘিম্ততি ॥১৩| 

তামিতি। উতসহন্থে শরু বন্তি, অন্যথ| নিক্ষনাম্। সবালাচিনোইজ্জনস্তা ॥১৭| 

তাহার পর দুধ্যোধনের অমাতোর। এবং সেই জয়দ্রথর জা ইহারা সকলেই 
কষ্রমৃগের ন্যায় ভীত ও বিষপ্রচিন্ত হইয়াছিল ॥১০॥ 

তৎপরে জয়দ্রথ কাতর হইয়। গাত্রোখান করিয়া আপন শিবির তইতে 

রাজসভায় আসিয়াছিল ॥১১॥ 

ক্রমে জয়রথ মন্ত্রণার সময়ে সমস্ত মঙ্গলজনক কার্যের আলোচন| করিয়া 

রাজসভায় ছুর্যোধনকে এই কথা বলিয়াছিল _॥১১॥ 

“আমি পুত্রহস্ত! বলিয়া অজ্জন আগামী কল্য আমাকে আক্রমণ করিতে 

আসিবে । কারণ, সে-_সৈম্তগণের মধ্যে আমার বধের প্রতিচ্ঞ। করিয়াছে ॥১৩। 

দেবতা, গন্ধ, অসুর, নাগ, কিংবা! রাক্ষসেরাও অজ্জ্রীনের সেই গ্রতিজ্ঞার 

অন্যথ। করিতে সমর্থ হন না ॥১৪।॥ 

. (১১) .“দীনঃ শিবিরমাত্মনঃ...ঈশ্বরো ভূশছুঃখিতঃ-পি বঙ্গ বদ্ধ। 

৬৭ 



৫৩০ মহাভারতে দ্রোঁণ__ 

অথ রক্ষা ন মে সংখ্যে ক্রিয়তে কুরুনন্দন !। 

অনুজানীহি মাং রাজন! গমিষ্যামি গৃহান্ প্রতি ॥১৬॥ 

এবমুক্তস্তববাঁকশীর্ষো বিমনাঃ স স্থযৌধন? | 

শ্রুত্বাভিশপ্তবন্তং ত্বাং ধ্যানমেবান্বপদ্যত ॥১৭॥ 

তমার্তমভিসংপ্রেক্ষ্য রাজা কিল স সৈন্ধবঃ | 
সু চাত্মহিতধ্ৈব সাক্ষেপমিদমুক্তবাঁন্ ॥১৮। 

নেহ পশ্যামি ভবতাং তথাবীধ্ধ্যং ধনুদ্ধরম্ । 

যোইজ্জুনস্তা স্ত্রমস্ত্রেণ প্রতিহন্যান্মহাহবে ॥১৯।॥ 

বাজুদেবসহায়স্ত গাশীবং ধুন্বতো ধনু? । 

কোইর্জুনস্তা গ্রতস্তিষ্ঠেৎ সাক্ষাদপি শতত্রত্ঃ ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 

তইতি। পদ্ং স্থানম্। লক্ষ্য মাম্। বিদীয়তাৎ যোগা উপান ইতি শেন; ॥১৫। 

অথেতি। সংখো যুদ্ধে, ক্িয়তে যুদ্মাভিঃ ॥ গৃহান্ স্বভবনানি ॥১৪| 

এবমিতি । অবাক্শীমঃ অবনতমস্তকঃ॥ অভিশপ্রবন্থং, প্রতিজ্ঞাতবগ্চম্, পানং চিন্তাম্ 

অন্পগ্ধত গ্রাপ্পোঘ।  ইদন্ত পার্থন্ত প্রার্ান্তস্থচনার | চরৈন্বগ্থোক্তমিতি ন পূর্বেণ সহ 

বিরোধঃ ॥১৭॥ 

তমিতি। আর্তং ভঘপীড়ি তম্। দৈন্ধবে। জবদ্রথ; | সাক্ষেপং দাশিতপম্ ॥১৮| 
নেতি। ভবতাং মপো, তথা ভাদৃগ্বীম্যৎ বন্য তম্। মহাহবে মহাযুদ্ধে ॥১৯। 
বান্ষিতি। বাসুদেব: কৃষ্ণ; সহাথে। যন্ত তশ্ত, ধুন্বতঃ সধগলয়তঃ ॥২০। 

অতএব আপনারা যুদ্ধে আমাকে রক্ষা করিবার উপায় করুন। অর্জন যেন 

আপনাদের মস্তকের উপরে থাকিয়া লক্ষ্যলাভ না করে। সুতরাং আপনার! 

এ বিষয়ে উপযুক্ত উপায় স্থির করুন ॥১৫॥ 
কৌরবনন্দন রাজা ! পক্ষান্তরে আপনার! যদি আমাকে যুদ্ধে রক্ষ1! করিতে 

ন। পারেন, তবে আমাকে অনুমতি করুন, আমি আপন ভবনে চলিয়া যাই? ॥১৬। 

অর্জন! জয়দ্রথ এইরূপ বলিলে, তুমি জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছ 
শুনিয়। দুর্য্যোধন অধোবদন ও বিষগ্নচিন্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ 

তখন ছুর্য্যোধনকে উদ্বেগগীড়িত দেখিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অন্ুতাপের সহিত 

কোমলভাবে এই আপন হিতের কথা বলিল-_॥১৮॥ 
“রাজা! আপনাদের মধ্যে সেরূপ বলবান্ ধন্ুদ্ধর আমি দেখিতে পাই না, 

যিনি মহাযুদ্ধে অন্ত্রদ্ধারা অজ্জনের অস্ত্র প্রতিহত করিতে পারেন ॥১৯॥ 

0৩)-সম্যক্ ক্রিয়তে...পি। (১৮)--সাপেক্ষমিদমুক্তবান্...বা বঙ্গ বর্দ নি। 



পর্ববণি সপ্তষট্টিতমোহধ্যায়ঃ | ৫৩১ 

মহেশ্বরোহপি পার্থেন অঁয়তে যৌধিতঃ পুরা । 
পদাতিনা মহাতেজ! গিরো হিমবতি প্রভৃঃ ॥২১। 
দানবানাং সহআণি হিরণ্যপুরবাসিনাম্। 
জঘানৈকরথেনৈৰ দেবরাজ প্রচোদিতঃ ॥২১॥ 
সমাধুক্তো। হি কৌন্তেয়ো বাস্ত্রদেবেন ধীমতা | 
সামরানপি লে।কাস্ত্রীন নিহন্যাদ্রিতি মে মতি? ॥২৩| 

সোহহমিচ্ছা ম্যনুজ্ঞাতং রক্ষিত" বা! মহাস্মনা | 

দ্রোঁণেন মহপুত্রেণ বীরেণ যদি মন্যসে ॥২৪॥ 

স রাজ্ঞা স্বয়মাচার্য্যে। ভূশমভ্রন্দিতো হর্ন !| 
সংবিধানঞ্চ বিহিত রথাশ্চ কিল স'্জতা? ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

মহেশ্বর ইতি । মভেম্বরঃ কিরাতবূপী। পদাতিশ| পণচাবিণ[॥২১। 

রি? তি। ইন্দেণাবধ্যানাং দাশবানাম্। ধেবরাজেন গ্রচোধিতঃ প্লেবিতঃ ॥২১। 

মুক্ত ইতি। কৌছ্রেছ। পার্চ। সামরান অসরৈঃ সহ) শিহন্যাৎ নিহথং 

শর [1২ ॥২৩| 

সইতি। অগ্জ্ঞাভ ই পুত্রেণাখখাম। মভেতি সহপুরঙ্চেন 0২৪| 

সইতি। রাঞ। ডুষ্বোধনেন। আক্রন্দিত আহতঃ। মবিপান* জয়গ্রখরক্ষোপ1ধ: 0১৫ 

কৃষ্ণা অজ্জন গগীবধন্ু সগলন করিতে থাকিলে, কোন্ ব্যক্তি ভাহার 

সম্মূথে থাকিতে পারে ? সাক্ষাৎ ইন্দ্রও পারেন না ॥১০। 

শুনিতে পাই-_পুর্ব্বে হিমালয়পব্বতে অজ্জন পাদচারে মহতেজা বিগত 

রূগী প্রভু মহাদেবের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছেন ॥২১ 

অজ্ঞন দেবরাজপ্রেরিত হইয়া এক রথেই দেবরাজের অবধা হিরণাপুরবাসী 

বুসহত্র দানবকে বধ করিয়াছিলেন ॥২১॥ 

নুতরাং আমার ধারণা বুদ্ধিমান কৃষ্ণের সহিত মিলিত অজ্জ্রন দেবগণের 

সহিত ত্রিভুবনও সংভার করিতে পারেন ॥২৩| 

অতএব রাজা! আপনি যদি মনে করেন, তাহ। ভইলে আমি ইচ্ড| 

করি__আমাকে স্বগ্ৃহগমনে অনুমতি করা হউক, অথবা অশ্বথামা সহিত 

মহাঁআ ও মহাবীর দ্রোণ আমাকে রক্ষা করুন ॥২৪॥ 

অজ্জন! তৎপরে স্বয়ং দুর্য্যোধনই উচ্চম্বরে দ্রোণাচাধাকে ডা ড[কিলেন, 

জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার উপায় করিলেন এবং রথীদিগকে সজ্জিত হইবার 

আদেশ দিলেন ॥২৫।॥ 



৫৩২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

কর্ণো৷ ভূরিশ্রব। দ্রোণিবৃষসেনশ্চ দুর্জযঃ। 
কূপশ্চ মদ্ররাঁজশ্চ ষড়েতেহস্ত পুরোগমা? ॥২৬॥ 

শকটঃ পদ্মকশ্চার্দে বৃযুহো৷ দ্রৌণেন কঙ্লিতঃ | 
পদ্মকণিকমধ্যস্থঃ সূচীপার্থে জয়দ্রথঃ ॥২৭॥ 
স্থাস্ততে রক্ষিতো। বীরৈঃ সিন্ধুরাড় যুদ্ধছুন্মদঃ | 
ধনুষ্যন্ত্রে চ বীর্য্ে চ বলে চৈব তথৌরনে ॥২৮।॥ 
অবিষহাতম হোতে নিশ্চিতাঃ পার্থ! যড়রথাঁঃ। 
এতানজিত্বা সগণান্ নৈব প্রাপ্যে। জয়দ্রথঃ ॥২৯॥ (বিশেষকম্) 

তেষামেকৈ কশে। বীর্ষ্যং যণাং ত্বমনুচিন্তয় | 
সহিতা হি নরব্যাত্র! ন শক্যা জেতুমঞ্জস1 ॥৩০। 

ভারতকৌযুদী 

কর্ণ ইতি। অস্ত জয়দ্রথন্ত, পুরোগম। অগ্রবপ্তিনঃ কণ্ত, সক্কপ্পিতাঃ ॥২৬। 
শকট ইতি । অদ্ধে সম্মুখে শকটঃ শকটাকারঠ অদ্ধে অপরাধে চ পদ্মকঃ পন্মাকাঁরঃ। 

পদ্মকর্মিকন্ মধ্যস্থ: জুচীপার্শে জয়দ্রথঃ পদ্ম্ত মধ্যে কণিঝ।, তন্মধ্যে সুচী, ভতপ|র্খে চ জয়দ্রথঃ 

স্থান্তত ইতার্থ: ৷ বীষ্যে মানসিকবলে, রসে কাঁর্িকে বলে চ অবিষহ্যতম। অগ্যৈরতীবাসহ্যাঃ, 

এতে কর্ণাদয়ঃ। সগণান্ অস্টচরসহিতান্ ॥২৭--২৯॥ 

তেষামিতি। অগ্রস। ঝটিতি, “শ্রাগ্ঝাটত্যপ্চসান্থায় ভ্রাঙমঙক্ষু সপধি দ্রতে |” 

ইত্যমরঃ ॥৩০। 

_. কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বথামা, দুর্জয় বৃষসেন, কূপ ও শল্য এই ছয় জন রথী 

জয়দ্রথের অম্মুখে থাকিবেন বলয় স্থির হইল ॥২৬। 

আর সম্মুখভাগ শকটাকার এবং পশ্চান্ভাগ পন্মাকৃতি একটা ব্যৃহ দ্রোণ 

রচনা করিবেন, সেই পদ্মের কণ্নিকার মধ্যে আবার একটা স্ুচীবহ হইবে, 

তাহার একপার্শে যুদ্ধছুদ্ধধ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ থাকিবেন এবং তাহাকে অন্যান্য 

বীরের রক্ষা করিবেন। অতএব অজ্জন! এই ছয় জন রথী ধনু, অস্ত্র 

মানসিক বল ও দৈহিক বলে অন্যের বিশেব অসহা ইহা নিশ্চিত। নুতরাং 

অনুচরগণের সহিত ইহাদিগকে জয় ন| করিয়া জয়দ্রথকে পাওয়া যাইবে 

না। ॥২৭--২৯॥ 

কারণ, নরশ্রেষ্ঠ! সেই ছয় জনের মধো এক এক জনের শক্তির বিষয়ই 

তুমি চিন্তা কর; তাহাতে সম্মিলিত ছয় জনকে সত্বর জয় করা যাইবে না ॥৩০॥ 
এ _ শি পিপি শাশিদবপাশিশশ শা শিস 

(২৭) শকট: পন্নপশ্চা্দ:...করিকাগাঃ স মধ্যস্থ: -পি বঙ্গ বর্দ- .পন্মকশ্চার্দো ব্যুহো 

দ্রোণেন নিম্সিত:-..নি। (৩০) এযামেকৈকশং"পি। 



পর্ধবণি সপ্ডষগ্রিতমো ইধ্যায়ঃ 

ভুয়স্ত মন্ত্রিষ্যামি নীতিমাক্মহিতাঁয় বৈ। 

মন্্রজ্ঞেঃ সচিবৈঃ সাং সুহন্থিঃ কার্যযসিদ্ধয়ে ॥৩১। 
অর্ভুন উবাচ। 

যড়রথান্ ধার্ভরাপ্স্ত মন্যসে ঘান্ বলাধিকান্। 
তেষাং বীর্ধ্যং মমাদ্ধেন ন তুল্যমিতি লক্ষয়ে ॥৩১ 

অস্ত্রমন্ত্রেণ সর্ষেযামেতেষাং মধুসুদন ! | 
ময়! দ্রক্ষ্যসি নিভিন্নং জয়দ্রথবধৈধিণ| ॥৩৩। 
ফোঁণস্ত মিষতঃ শ্বোহহং সগণস্ত বিলপ্যতঃ | 

মুদ্ধানং সিন্ধুরাজহ্য পাতিগ্যামি ভূতলে ॥৩৪॥ 

বদি বিশ্বে চ সাধ্যাশ্চ বসবশ্চ সহাশিনঃ | 

মরুতশ্চ মহেক্ডরেণ কুদ্রা দেবাস্তথাস্্র।; ॥৩৫। 

ভারতকৌমুদী 

ভূর ইতি । ভু পুনঃ। কামাসিদ্ধয়ে জযপ্রথধবনিষ্পগয়ে ॥৩১। 

ষড়িতি। তেঘা মিপিতানামপীতি ভাবঃ। লঙ্গয়ে আলো৮দামি ॥৩৯। 

অস্্মিতি । নিহিননং প্রতিহতম্ ॥৩৩॥ 

দ্রোণন্তেতি । মিবতঃ প্গতঃ, শ্বঃ পরদিনে, সগণস্থ কণাদিসত তশ্য ॥৩০। 

যদীতি। বিশে বিশ্বেদেবাঃ। অশ্বিভ্যাং সহ্তি সহাখিনঃ। খরাতে। বামবি। হপণ। 

সুতরাং আমি স্বপক্ষের হিত ও কাধ্যসিদ্ধির জন্য মন্ুণাভিজ € ঠিতৈথা 

মন্ত্রীদের সহিত পুনরায় এই নীতির বিষয় আলো(৯ন। করিব? ॥৩১। 

অজ্ঞন বলিলেন কৃষ্ণ! ভুনি ছুধ্যোধনের গাক্ষের যে হর জন রথীকে 

অধিক বলবান্ বলিয়। মনে করিতেছ, আমি ভাহাদের সম্মিলিত ছয় জনের 

শক্তিকেও আমার শক্তির অদ্ধের তুল্য বলিয়া ধারণ। করি না ॥৩১। 

মধুলদন! তুমি দেখিবে-_ আমি জয়দ্রথ [বধার্থী হইয়া আপন অন্ত্র্থারা 

ইহাদের সকলের অস্ত্রই নিবারণ করিব ॥৩৩। 

এবং আগামী কল্য কর্ণপ্রভৃভির সভিত দ্োণের সমগেই বিলাপকারা ভয় 

দ্রথের মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিব ॥৩৪। 

কৃষ্ণ! আমি সত্য শপথ ও অস্তস্পর্ণ করিয়। বলিতেছি_যদি বিশ্বেদেবগণ, 

(৩১) তূরণ্চ চিন্রয়িক্যামঃ -বদ্ধ। ইত: পরম ভ্রিসপূতিতগোহপাযানঠ বর্গ বঙধ। 

পঞ্চসপ্ততিতঘোহধায় বার|নি। (৩5) প্রো নিন তণ্চাহন্.. পি, দোণলা মিম হব্চাহৎ 

সগণস্ত বিপশ্চিতঃ-""নি। 



৫৩৪ মহাভারতে দ্রোণ 

পিতরশ্চ সগন্ধরবরাঃ স্থপর্ণাঃ সাগরাদ্রয়ঃ | 

গ্যৌধিযুৎ পৃথিবী চেয়ং দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ ॥৩৬। 

গ্রাম্যারণ্যানি ভূতীনি স্থাবরাঁণি চরাণি চ। 

ভ্রাতারঃ সিন্ধুরাজস্য ভবন্তি মধুসুদন ! ॥৩৭। 

তথ|পি বাণৈনিহতং শ্বো দ্রক্টাসি রণে ময় । 

সত্যেন চ শপে কৃষ্ণ! তথৈবায়ুধমলভে ॥৩৮॥ (কলাপকম্ঃ 

বন্ত গেপ্ত! মহা সন্তস্ত পাপস্ত ছূর্মতেঃ | 

তমেব প্রথমং দ্রোণমভিযাস্তামি কেশব ! ॥৩৯॥ 

তশ্মিন্ যুদ্ধমিদং বদ্ধং মন্যতে স সযৌধনঠ | 

ন্মাত্ন্তৈব সেনাগ্রং ভিত্বা যাস্তামি সৈদ্ধবম্ ॥৪৩| 

দষ্টাসি শ্বো মহেষা পান্ নার চৈস্তি্রতেজনৈঃ | 

শুঙ্গাণাব গিরেববজৈর্দাধ্যমাণান্ ময় যুধি ॥৪১॥ 

ভারতকৌমুদী 

গঞ্ডাঃ। ইদন্ড পঙ্গিমাত্রোগলক্ষণ্।  সাগবরিয সথুদপর্বাতা:। ছোঃ স্বর্গ: বিয় 

আকাশম্। গ্রাযাককভ।ণি মদ শি। আরণাভহানি চ মুগাপানি, চপাণি প্দমাশি। শ্বং 

পরপিনে। শপে শপথৎ কবোমি॥ আগে স্পূশাশি ॥৩৫--৩৮| 

যতি । গোপ। রগিত।, মহেঘামে। মহাপগদ্িরত তস্ত অন লি 

আাম্মনিতি । ভান্সন্ দোণে। বদ্ধং জনে সম সৈদ্ধবং জনপ্রথম্ ॥৩০॥ 

দষ্টাসীতি । শ্বঃ পবধিণে, মহেধামান্ +শাদীন্, তিগ্তেজনৈহী্তেজো ডিও ॥৪১। 

সাধ্যগণ, বন্ুগণ, অশ্বিনীকুমারদয়। বায়ুগণ, রুতরগণ, ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, 

অস্ুরগণ, পিত্গণ, গন্ধবর্গণ। পৃ্ষিগণ, সমূদ্রগণ, পর্ববতগণ, স্বর্গ, আকাশ, এই 

পৃথিবী, দিক্ সকল, দিকৃ্পালগণ, শ্রাম্য প্রাণিগণ, বন্ প্রাণিগণ, স্থাবরগণ এবং 

জঙ্গমগণও জয়দ্রথের রক্ষক হন, তথাপি আগামী কল্য দেখিতে পাইবে যে, 

আ।মি যুদ্ধে বাণদার। জয়ব্রথকে নিহত করিয়াছি ॥৩৫--৩৮॥ 

কেশব! যে মহাধনুদ্ধর সেই পাপায্মা ও ছুর্মতির রক্ষক হইবেন, আমি 

প্রথমেই সেই দ্রোণের অভিমুখে যাইব ॥৩৯। 

সেই দুধ্যোধন মনে করে দ্রোণের উপরেই এই যুদ্ধ আবদ্ধ রহিয়াছে। 

সুতরাং আমি তাহার সৈন্যের সম্মুখই ভেদ করিয়। জয়দ্রথের নিকট 

যাইব ॥১০॥ 

(৪০) যম্মিন দাুতমিদং রন্ধম্...পি, য্মিন্ দ্যুতমিদং বদ্ধম্:'-বর্গ ব্দ্ধ। 



পর্বণি সপ্তষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

নরনাগাশ্বদেহেভ্যে বিঅ্বিষ্যতি শোণিতম্। 

পতত্ভ্যঃ পতিতেত্যশ্চ বিভিন্নেভ্যঃ শিতৈঃ শে: ॥৪২। 

গাণ্তীবপ্রেষিত। বাঁণা মনোহনিলসমা জবে। 
নৃনাগাশ্বান্ বিদেহা সুন্ কর্তারশ্চ সহত্শঃ ॥8৩| 

ঘমাৎ কুবেরাছরুণীদ্রুদ্রাদিব্দ্রীচ্চ যন্ময়। | 

উপাভমন্ত্রং ঘোরং বৈ তদ্ড্রষ্টারে। নর] ঘুধি ॥১৫॥ 

ব্রাঙ্গেণাস্ত্বেণ চীস্ত্রীণি হম্যমানানি সংযুগে। 

ময়] দ্রক্টাসি সর্বেষাং সৈন্ধবস্ত।ভিরক্ষিণাম্ ॥8৫॥ 

শরবেগসমুতকৃণ্তৈ রাঁজ্ঞাং কেশব ! মুর্ধভিঃ | 
আ্তীর্যমানাং পৃথিবীং দ্রক্ট।সি শ্বো ময়! যুধি ॥৪৬| 

৫৩৫ 

ভারতকৌমুদী 

নরেতি। বিশ্ববি্যতি নিঃসব্যিতি । বিভিন্নেভো। বিধীণে হাত শিতৈ। সবাবৈঃ 0৪১। 

গাতীবেতি। জবে বেগে। বিগত| দেহা অসবঃ গ্রাবা্ যেগাং তান্, কার, 

করিষান্তি ॥৪৩| 

যমাদিতি। উপাত্ত" প্রাপ্তম্। জ্াবে। দ্রক্ষান্তি 0981 

্রাঙ্মেবেতি। দ্রষ্টাপি দ্রক্কাপি, নৈদ্ধবন্ত জাদখগ্ত 15৫| 

কৃষ্ণ! তুমি আগামী কল্য দেখিবে_ ইন্দ্র যেমন বজরার! পবতশঙ্গ সবল 

বিদীর্ণ করিয়ছিলেন, আমিও সেইরূপ তীব্রবেগশ[লী নারাচসমূহদর| মহা- 

ধনুদ্ধরগণকে বিদীর্ণ করিতেছি ॥৪১॥ 

আমার স্বুধার বাণসমৃহদ্বার বিদীর্ণ হইয়। পতনশীল ও পতিত মানুষ, হ 

ও অশ্বগণের দেহ হইতে রক্ত নির্গত হইবে ॥৪১। 

মন ও বায়ুর তুলা বেগবান্ আমার গাণ্ডীবনিগ্িপ্ু বাণ সকল যাঈয়! 

বিপক্ষের সহম্্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও মানুষকে দেহবিহীন ও 'প্রাণশুন্ত 

করিবে ॥৪৩॥ 

যম, কুবের, বরুণ, রুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট আমি যে সকল ভয়ঙ্গব অস্প লা 

করিয়াছি, তাহা আগামী কল্য যুদ্ধে সকল লোক দেখিতে পাইাবে 083 

কৃষ্ণ! তুমি দেখিবে_-জয়দ্রথের রক্ষক সমস্ত যোদ্ধার অস্্রই আমি যুদ্ধে 

এক ত্রহ্ষান্ত্র্ধার। প্রতিহত করিব ॥৪৫॥ 

কেশব! তুমি আগামী কল্য দেখিতে পাইবে__রাজাদের মস্তকগুলি 

আমার বাঁণবেগে ছিন্ন হইয়া সমরভূমি আবৃত করিবে ॥৪৬। 

১ 



৫৩৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

ক্রব্যাদাংন্তর্পযিষ্যামি দ্রাবয়িষ্যামি শাত্রবান্। 

স্বহুদে নন্দয়িষ্যামি পাতযিয্ামি সৈন্ধবমূ ॥৪৭॥ 

বহ্বাগস্কৎ কুসন্বন্ধী পাপদেশসমুদ্ভবঃ | 
ময় সৈন্ধবকো| রাঁজা হতঃ স্বান্ শোচযিষ্যতি ॥৪৮। 

সর্ববক্ষীরান্নভৌ ক্তারং পাঁপাচারং রণাজিরে | 

ময় সরাঁজকা বাণৈভিনং ডরক্ষ্যন্তি সৈম্ধবমূ ॥৪২॥ 
তথা প্রভাতে কর্তান্ি ঘথ। কৃষ্ণ ! স্যোধনঃ | 

নান্যং ধনুদ্ধরং লোকে মংস্ততে মৎসমং যুধি ॥৫০॥ 
গাণ্তীবঞ্চ ধনুরিব্যং যোদ্ধা চাঁহং নররধভ ! | 

তৃঞ্চ যন্ত! হধীকেশ ! কিং নু স্তাঁদজিতং ময়া ॥৫১॥ 

ভারতকৌমুদী 
শরেতি। শরবেগেন সমুংকততৈঃ সম্যকৃছিক্নৈঃ। শ্বঃ পরদিনে ॥৪৩| 

ভ্রব্যাদানিতি। কব্রবাদান্ মাংসভোজিনে! জঙ্তুন্, াবধিধ্যামি পীড়দিযা।মি ॥9৭| 

বহিবতি। বহ্বাগন্কৃং দ্ৌপদীহবশাদিনা প্রচুবাপর|সকারী, কুদঙ্ধী ুর্জনস*সর্গী ॥৪৮| 
সর্বেতি 1 সর্বঙ্গীরাননভোক্তীরমিত্যনেশ চ্রিহখিনমিত্যুচ্চতে । সরাজক। লোকাঃ ॥৪ন| 
তখেতি। প্রভাতে গ্রভাতক।সাবপ্িপরধিবসে, কর্তান্ি যুদ্ধ করিগ্ামি ॥৫০| 

গান্তীবমিতি। গাণ্তীবাদিকং সর্যমসাধারবাস্চকম্। দিব্যং স্ব্গানম্। যন্থা সারথি; 0৫১ 

আমি আগামী কল্য মংসভোঁজী জন্তগণকে পরিতৃপ্ত করিব, শক্ুগণকে 

গীড়িত করিব, বন্ধুজনের আনন্দ জন্মাইব এবং জয়দ্রথকে নিপাতিত 

করিব ॥৪৭।॥ 

বহু অপরাধকারী, ছুর্জনসংসগী ও পাপদেশে সমুৎপন্ন জয়দ্রথরাজ। আমার 

হাতে নিহত হইয়া তাহার বন্ধুবর্গকে শোকার্ত করিবে ॥৪৮। 

আগামী কল্য রাজাদের সহিত সমস্ত লোক দেখিবে_ সব্বদা ক্গীরান্ন- 

ভোজী ও পাঁপাচাঁরী জয়দ্রথ আমার বাঁণে বিদীর্ণ হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন 

করিবে ॥৪৯।॥ 

কৃষ্ণ! আমি আগামী কল্য তেমন যুদ্ধ করিব, যাহাতে ছুধ্যোধন জগতে 

অপর কোন ধনুদ্ধরকে যুদ্ধে আমার তুল্য মনে না করে ॥৫০॥ 

নরশ্রেষ্ঠ হৃষীকেশ ! স্বর্গীয় গাণ্ডীবধনু, আমি যোদ্ধ! এবং তুমি সারথি। 
ইহাতে আমার অবিজিত কি থাকিতে পারে ? ॥৫১॥ 

(৪৭)...প্রমথিষ্যামি সৈন্বন্ব-পি। (৫১).-যোদ্ধা চাহং নরর্ষভঃ...পি। 



পর্বরণি সপ্তযস্িতমো হধ্যায়ঃ | 

তব প্রসাদাস্ভগবন্! কিমিহান্তি রণে মম। 

অবিষহ্ং হৃধীকেশ ! কিং জানন্ মাং বিগঞ্ছসি ॥৫২। 

যথা লক্ষম স্থিরং চন্দ্র সমুদ্রে চ যথ। জলম্। 

এবমেতাং প্রতিজ্ঞাং বৈ সত্যাং বিদ্ধি জনীর্দন ! ৫৩1 

মাবমংস্থা মমাস্ত্রাণি মাবমংস্থা ধনুর্দ'মূ। 

মাঁবমংস্থা বলং বাহ্বোর্মাবমংস্থা ধনগ্ভয়ম্ ॥৫৪॥ 

যথাভিযায় সংগ্রামে ন জীয়েহহং জয়াঁমি চ। 

তেন সত্যেন সমরে হতং বিদ্ধি জয়দ্রথম্ ॥৫৫॥ 

প্রবং বৈ ব্রাহ্গণে সত্যং গ্রুবা সাধুসমুন্নতিঃ | 

তরীর্ডবা চাঁপি দক্ষেঘু গ্রবো নারায়ণে জয়ঃ ॥৫৬| 

ভারতকৌমুদী 

তবেতি। অবিষহামশক্যম। বিগসি “তৎসাহসমিদৎ রুতম। ইত্যাপিন। নিশ্দসি ॥৫২| 

যথেতি। লক্ষম শশচিহ্মমূ। এতাং জরপ্রথবধ ব্যয় মৃ॥৫৩। 

মেতি। ম| অবমংস্থা নাবজানীহি। সর্বত্র দৃষ্টণক্তিকজাধিতি ভাব) ॥৫5। 

ঘথেতি। ন জীয়ে কেনাপি জিতে| ন ভবাঘি। বিদ্ধি জানীহি ॥৫৫| 

ধরবমিতি। মংপক্ষনারায়নজরস্য ক্রবস্থান্মম জয়োহপি কব এবেত্যাশবঃ ॥৫১॥ 

ভগগবন! তোমার অনুগ্রহে এই জগতে যুদ্ধে আমার অশকা কি মাছে? 

অতএব হৃবীকেশ ! তুমি ইহা জানিয়াও আমাকে কেন নিন্দা করিতেছ ? 06২ 

জনার্দন! চন্দ্রের চিহ্ন ও সমুদ্রের জল যেমন সত্য, তেমন আমার এই 

প্রতিজ্ঞাও সত্য বলিয়াই জানিও ॥৫৩। 

কৃষ্ণ! তুমি আমার অস্ত্রগুলিকে অবজ্ঞা করিও না, আমার দৃঢ় ধুকে 

অবহেলা করিও না, আমার বাহুবলকে হেয় ধারণা করিও না এবং অজ্ভঞনকেও 

তুচ্ছ মনে করিও না ॥৫৪। 

আমি যুদ্ধে গেলে কেহ আমাকে জয় করিতে পারে না, আমিই সকলকে 

জয় করি। সেই সত্য ঘটনা স্মরণ করিয়া যুদ্ধে জয়্রথকে নিহত বলিয়াই 

জীনিয়। রাখ ॥৫৫॥ 

্রাহ্মণে সত্য-_ফ্রব, সাধুজনে উন্নতি ক্রব, কার্ধ্যদক্ষলোকে সম্পৎ--গ্রব 

এবং নারায়ণে জয়-_ঞ্ব ॥৫৬| 
8৮০523--44 টা 

স্ শাশিশ 

শশা ্তলিদ পাশাপাশি 

(৫২).""কিং নাবাপ্ধং রণে মম...বিগর্থসে_ বঙ্গ বর্ধ। (৫৫) যথ।হি যোদ্ধা সংগ্রামে 

ন জীয়েয়...ব্জ বর্ধ। (৫৬)"ঞরবা সাধুযু সন্নতি;। ্ঞ্কব! চাতিদক্ষেসু-' বন্ধ | 

৬৮ 

৫৩৭ 



৫৩৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সপ্তায় উবাচ। 
এবমুক্ত। হষীকেশং স্বযমাত্মনমা আ্বনা | 
সন্দিদেশীর্ভুনে। নর্দন্ বাঁসবিঃ কেশবং প্রভূম্ ॥৫৭॥ 

যথ] প্রভাতাং রজনীং কল্পিতঃ স্তাদ্রেথো মম । 

তথ কার্য্যং তয়! কুষ্ণ ! কাধ্যং হি মহদুগ্যতম্ ॥৫৮॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্মাঁং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং দ্রোগপর্ববণি 
প্রতিজ্ঞায়াং কৃষ্ণার্জনসংবাদে সপ্তষট্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

ন্পাশশাশা শি 0 0 

অষ্টযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 
(8%:)--- 

সয় উবাচ। 

তাং নিশাং শোকদুঃখার্তে শ্বসন্তাবিব পন্নগৌ। 
নিদ্রাং নৈবোপলেভাতে বাঁস্ৃদেবধনপ্ভীয়ো ॥১। 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। বাসবস্ত ইন্তশ্াপত্যমিতি বাসবিঃ অজ্জবনঃ ন্দিন শৌষোেণ গজন্, এবমুক্ত), 

আত্মনা যতন, স্বয়ং স্বরাট্ম্বরূপম। আত্মানং পরমাআ্মভূতঞ্ধ, হৃধীকেশং মায়ানিয়ন্তারমূ, 

অতএব প্রভৃং সর্বাতিশায়িপ্রভাবম্, কেশব কৃষ্ণম। সন্দিদেশ আদিদেশ। ঈদৃশং কৃষ্তং 
প্রত্যপি অজ্জুনস্তাদেশেন ভক্তাধীনে। ভগবানিতি স্ুচিতম্ ॥৫৭॥ 

যথেতি। বরজনীমিত্যত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। কল্পিত: সঙ্জিতঃ | কাঁধ্যং কর্তব্যম্। 

হি যন্থাৎ, জয়দ্রখবধরূপং মহ্২ কার্ধাম্, উদ্যত কর্তৃ,মারব্ধম্ ॥৫৮। 

ইতি মহামহোপাধ্যাম্-ভারতাচার্যা-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্রাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞায়াং সপ্তযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০ 

সঞ্জয় বলিলেন-_ইন্দ্রনন্দন অর্জুন বীরত্ববশত; গর্জন করতঃ এইরূপ বলিয়া 

যত্ব সহকারে স্বরাটন্বরূপ, পরমা ত্বরূগী, মায়ানিয়ন্তা ও সর্বাধিকপ্রভাবশালী 

কৃষ্চকে আদেশ করিলেন__॥৫৭॥ 

কৃষ্ণ! রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমার রথ যাহাতে সঙ্জিত হয়, তুমি 
তাহ! করিবে । কারণ, গুরুতর কাধ্য আরম্ভ করা হইয়াছে? ॥৫৮॥ 

শিস শীাশিশিশি আপীশ্াটাশশিটীট শিট 

%* “"চতুঃসপ্ততিতমোইধ্যায়ঃ বঙ্গ বর্ধ, “..ষট্সপ্রতিতমোহধ্যায় বা রানি। (১৮ 

নিশ্বসস্তাবিবোরগৌ...পি বা নি। 
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নরনারায়ণৌ ত্রুদ্ধৌ জ্ঞাত্ব! দেবাঃ সবাসবাঃ। 
ব্যখিতাশ্চিন্তয়ামীস্্ঃ কিং স্বিদেতভ্ভবিষ্যতি ॥২॥ 
ববুশ্চ দারুণ! বাতী রূক্ষা ঘোরাভিশংসিনঃ | 

সকবন্ধস্তথাদিত্যে পরিঘঃ সমদৃশ্ঠাত ॥৩। 

শুষ্কাশন্যশ্চ সংপেতুঃ সনির্ধাতাঃ বিদ্যুত; । 

চচাঁল চাঁপি পৃথিবী মশৈলবনকাননা ॥8 
চুক্ষুভূশ্চ মহারাজ ! সাগরা মকরালয়াঃ। 

প্রতিআোতঃ প্ররৃভাশ্চ তথা গন্তৃং সমুদ্রগাঃ ॥৫॥ 

রথাশ্বনরনাগানাং প্ররৃতমধরোত্তরম্ | 

ভ্রব্যাদানাং প্রমোদার্ঘং যমরা্ট্রবিবদ্ধন্ ॥৬। 

তামিতি। পন্নগৌ সর্পাবিব, শ্বসন্তৌ নিশ্বাসং ত্যজন্তৌ ॥১। 
নরেতি। নরনারায়ণৌ তদবতারৌ অজ্জবনকুষৌ। সবাসবা ইন্্রহিতাঃ ॥২। 
ববুরিতি। ঘোরাভিশংসিনো৷ ভয়ন্চকাঃ। পরিঘঃ পরিঘচিহ্ৃম্, সমঘৃশ্তত দেবৈরেব। 

অন্থেষান্ত তাদুশপ্রভাবাভাবেন রাতে সুম্যমগ্ুলদর্শনাসম্ভব ইত্যাবধেয়ম্॥৩| 

শুষ্কেতি। শুদশন্যো নিলবজাঃ। শৈলৈ: পর্তৈঃ বনৈরুগ্যানৈঃ কাননৈররণোশ্চ 

সহেতি সা ॥9| 

চক্ষৃভুরিতি। গ্রতিমতে। গন্ং প্রবৃভাঃ গ্রতিকলমোতোভিবহন্ত ম্ব, সনু্গ। নগ্ঃ ॥৫| 

সঞ্জয় বলিলেন__“শোকছুখেগীড়িত কৃষ্ণ ও অজ্জুন দুইটা সপের ম্যায় নিশ্বাস 

ত্যাগ করিতে থাকিয়া সেই রাত্রিতে আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন ন! ॥১॥ 

ওদিকে নরনারায়ণাবতার অর্জন ও কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়[ছেন জানিয়! ইন্্- 

প্রভৃতি দেবতারা উদ্দিগ্ন হইয়৷ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, “এট। কিরূপ 

ব্যাপার হইবে? ॥২॥ 

রূক্ষ ও ভয়স্চক দারুণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং দেবতারা স্ূর্ধ্যমণ্ডলে 

কবন্ধযুক্ত পরিঘচিহ্ন দেখিতে থাকিলেন ॥৩| 

নির্ঘাত ও বিদ্যুতের সহিত জলশুন্য বজ্র পতিত হইতে থাকিল এবং পর্বত, 

উদ্যান ও বনের সহিত পৃথিবী কীপিতে লাগিল ॥$| 

মহারাজ! মকরাবাস সমুদ্র সকল উদ্বেলিত হইল এবং নদীগুলি প্রতিকূল 

স্রোতে চলিতে থাকিল ॥৫॥ 

(৬) ..মরা্টবিবৃদ্ধয়ে_পি বানি। 



৫৪০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

বাহনানি শকৃন্ম,ত্রে মুযুচু রুরুছুশ্চ হ। 

তান্ দৃষ্টা দারুণান্ সর্বানুৎপাতান্ লোমহ্ধণান্ ॥৭॥ 
সর্বে তে ব্যথিতাঃ সৈন্যাস্ত্রদীয়া ভরতর্ষভ ! | 
শ্রুত্বা মহাঁবলস্তোগ্রাং প্রতিজ্ঞাং সব্যসীচিনঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্) 

অথ কৃষ্ণ মহাবাহুরব্রবীৎ পাকশাসনিঃ। 

আশ্বীসয় স্থভদ্্রাং ত্বং ভগিনীং সয়া সহ ॥৯| 

সষাপ্রেয্যাবয়স্তাশ্চ বিশোকাঃ কুরু মাধব !| 

সান্সা সত্যেন যুক্তেন বচমাশ্বাসয় প্রভো ! ॥১০॥ 

ততোহ্ছনগৃহং গত্বা বাস্দেবঃ স্থুছুর্মনাঃ। 
ভগিনীং পুত্রশোকাত্তীমাশ্বাসযত দুঃখিতাম্ ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
রথেতি। অধরোত্রং বিপরীতভাবঃ স্বপক্ষেঘপি হিংসাপ্রবৃত্তিঃ। ক্রব্যাদানাং মাঁংস- 

ভোজিনাম্ ॥৬| 

বাহনানীতি। শরুন্সত্রে বিষ্টামৃত্রে। ব্যগিতা ভয়েন |5--৮| 
অথেতি। পাকশাসনন্ত ইন্ন্তাপত্যমিতি পাকশাসনিরজ্ছুন:। লস ময়া বধ উত্তরয়া।৯। 
স্যেতি। যায় উত্তরায়াঃ প্রেযা দামীঃ বয়স্যাঃ সগীশ্চ। সান সাত্বনাকরেণ ॥১০| 

তত ইতি। নী দ্ামূ ॥১১। 

মাংসে জী জন্তগণের আমোদের ভ জন্য হস্তী, অশ্ব, বধীও ও পদাতিদিগের 

বিপরীত হিংসাপ্রবৃন্তি জন্মিতে থাকিল; তাহাতে যমরাঁজ্যবৃদ্ধির সম্ভাবন 

হইল ॥৬| 

হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি বাহনগুলি ঝিষ্টা ও মুত্র ত্যাগ করিতে লাগিল এবং 
রোদন করিতে থাকিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার সৈন্যেরা সকলেই সেই সমস্ত 
ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ণ উৎপাঁত দেখিয়া এবং মহাবল অর্জুনের সেই দারুণ 

প্রতিজ্ঞা শুনিয়া ভয়ে ব্যথিত হইয়া পড়িল ॥৭--৮। 
তদনম্তর মহাবাহু অজ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন_-“কৃষ্ণ! তুমি যাইয়া আমার 

পুত্রবধূ উত্তরার সহিত তোমার ভগিনী সুভদ্রাকে আশ্বস্ত কর ॥৯॥ 
প্রভু মাধব! উত্তরার দাসী ও সখীদিগকে শোঁকবিহীন কর এবং সত্য ও 

সাস্তবনাযুক্ত ১88 আশ্বস্ত কর ॥১০॥ 
খপপিস্পপপস্পালাপশীপ লাশটি পি পাটি শশা ১ 

পপ আপাত শশশাশপাাপাশিটি শশী? লাস্পী্পি শা 

(১০) ক্সযাং হারার বিশোকে ও কুর টি পি সস ষাং চাস্থা বা বিশোকা: 

কুরু মাধব 1'."বা নি। 
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বাস্থদেব উবাচ। 
মা শোকং কুরু বাঞ্চেযি ! কুমারং প্রতি সন্্ষা। 
সর্বেষাঁং প্রাণিনাং ভীরু ! নিষ্টৈষ| কালনিম্মিত ॥১২| 
কুলে জাতস্ত বীরম্ত ক্ষত্রিয়স্ত বিশেষতঃ । 
সদৃশং মরণং হোততব পুত্রস্ত মা শুচ? ॥১৩॥ 

দিষ্ট্যা মহাঁরথো বীরঃ পিতুস্তল্যপরাক্রম। 
ক্ষাত্রেণ বিধিন! প্রাপ্তো বীরাভিলযিতাঁং গতিম্ ॥১৪। 

জিত্বা স্ববহুশঃ শব্রন্ প্রেষযিত্ব চ স্বৃত্যুবে | 

গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকাঁন্ সর্বকা মছুহোহক্ষয়ান্ ॥১৫। 

তপস। ব্রহ্ষচর্য্যেণ শ্রুতেন প্রজ্ঞয(পি চ। 

সন্ত যাঁং গতিমিচ্ছন্তি তাং প্রাপ্তস্তব পুত্রকঃ ॥১৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
মেতি। ন্মযয়া উত্তরয়া সহেতি সন্সযা। লিটা নাশ; ॥১২। 

কুল ইতি। সদৃশং যোগ্যম্। মা শুচঃ শোকং আ] কাধীঃ ॥১৩| 
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্য ভাগ্যেন। বীরোহভিমনান পিতুরজ্বনস্ত ॥১৪| 

জিত্বেতি। সর্বান্ কামান্ অভী্টান্ পদারথান্ ছুহন্তি দদতীতি তান্ ॥১৫। 

তপসেতি। শ্রুতেন বেদপাঠেন, গ্রজ্ঞয়| তব্জ্ঞানেন চ ॥১৬| 

তাহার পর অতিছুঃখিতচিত্ত কৃষ্ণ অজ্জবনের গৃহে গমন করিয়৷ পুত্রশোকাস্ঠা 

ও ছুঃখিত৷ সুভদ্রাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥১১॥ 

কৃষ্ণ বলিলেন_ৃষ্চিবংশনন্দিনি ! উত্তরার সহিত তুমি কুমারের জন্য 

শোক করিও না; ভীরু! সমস্ত প্রাণীরই কালকৃত এইরূপ বিনাশ হইয়া 

থাকে ॥১২।॥ 

বিশেষতঃ সদ্বংশজাত বীর ক্ষত্রিয়ের এইরূপ মরণই উপযুক্ত। সুতরাং 

তোমার পুত্রসন্বন্ধে শোক করিও না ॥১৩। 

মহারথ ও পিতার তুল্য পরাক্রমশালী বীর অভিমন্ত্য ক্ষত্রিয়নিয়ম অনুসারে 

বীরাভিলষিত গতিই লাভ করিয়াছে ॥১৪॥ 

অভিমন্ট্যু বহুতর শক্র জয় করিয়৷ এবং তাহাদিগকে যমলোকে পাঠাইয়। 

পুণ্যবান্ লোক দিগের প্রাপ্য সর্বাভীষ্টগুরক অক্ষয় লোকে গমশ করিয়াছে ॥১৫| 

সাধুলোকের! তপস্থা, ব্রন্মাচর্ধ্য, বেদাধ্যয়ন ও তত্বজ্ঞানদ্বারা যে স্থান লাভ 

করিবার ইচ্ছা করেন, তোমার পুত্র সেই স্থান ল।ভ করিয়াছে ॥১৬। 



৫৪২ মহীভীরতে দ্রোণ-- 

বীরসূ্বারপত্বী ত্বং বীরজা বীরবান্ধব1। 
ম! শুটচন্তনযুং ভদ্রে! গতঃ স পরমাঁং গতিম্ ॥১৭॥ 

প্রাপ্ন্যতে চাপ্যসৌ পাঁপঃ সৈন্ধবো বালঘাতকঃ | 
অন্যাঁবলেপস্থ ফলং সম্থহৃদ্গণবান্ধবঃ ॥১৮॥ 

ব্ুষ্টাযান্ত বরারোহে ! রজন্যাং পাঁপকর্ম্মকৃৎ | 

নহি মোক্ষ্যতি পার্থাৎ স প্রবিষ্টোইপ্যমরাবতীম্ ॥১৯॥ 
শবঃ শিরঃ শ্রোষ্যতে তস্ত সৈন্ধবস্ত রণে হৃতষৃ। 

সমন্তপঞ্চকাদ্বান্থং বিশোক1 ভব মা রুদঃ ॥২০।॥ 

ক্ত্রধশ্মং পুরস্কৃত্য গতঃ শুরঃ সতাং গতিম্। 

যাং বয়ং প্রাপ্ধ যামেহ বে চান্যে শস্ত্রজীবিনঃ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 

বীরেতি। বীরং সত ইতি বীরসুঃ, বীরাজ্জা়ত ইতি সা, বীর| বাদ্ধবা ভ্রাতরো 

যন্থাঃ সা ॥১৭| 

নন তখাপি খত জীবতি কঃ খন্বাশ্বাস ইত্যাহ প্রাপ্ত ইতি। অবলেপস্থয গর্বস্ত ॥১৮| 

অথ কদামৌ ফল প্রাপ্গ্যত ইত্যাহ ব্যু্টায়ামিতি। বুষ্টাদাং প্রভাতায়াম্ ॥১৯| 
শ্বইতি। শ্বঃ পরদিন এব। সমন্তপঞ্চকাঁৎ তদাখযাৎ কুরুক্গেত্রস্তাংশবিশেযাৎ ॥২০। 
ক্ষত্রেতি। শুরোহভিমন্টাঃ গতিং গম্যং লোকম্ ॥২১| 

ভদ্রে! তুমি বীরপ্রস্থ, বীরপত্ৰী, বীরতনয়া এবং বীরবান্ধবা। অতএব 

পুত্রের জন্য শোক করিও না) সে উত্তম স্থান লাভ করিয়াছে ॥১৭। 
বালঘাতক ও পাঁপাত্মা এ জয়দ্রথও সুহ্ৃৎ এবং বন্ধুগণের সহিত এই গর্বের 

ফল পাইবে ॥১৮॥ 

বরারোহে ! রাত্রি প্রভাত হইলে সেই পাপকশ্মকারী জয়দ্রথ অমরাবতী 
নগরীতে প্রবেশ করিয়াও অর্জুনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে ন! ॥১৯। 

সুভদ্র। ! তুমি কল্যই শুনিতে পাইবে যে, যুদ্ধে সেই জয়দ্রথের মস্তক 
অপহৃত হইয়াছে এবং সেটা যাইয়। সমস্তৃপঞ্চকের বাহিরে পড়িয়াছে। সুতরাং 

তুমি শোকবিহীন হও, রোদন করিও না ॥২০। 

আমর! যে গতি লাভ করিব এবং অন্য যে সকল অস্ত্রজীবী আছেন, 
তীহারাও যে গতি লাভ করিবেন, বীর অভিমন্থ্য ক্ষত্রিয়ধর্্ম অনুসারে সেই 

সজ্জনের গতি লাভ করিয়াছে ॥২১॥ 
স্পা শীশি ০০৮১ -্গীশীশীশত শে শান শা শশািশ্পটপ শিলা 

(১৮)...চাপ্যসৌ ক্ষুত্ঃ...ব্ধ। (২০) শ্বঃ শিরঃ শ্রোস্তসে-.-বর্ধ। 



পর্ববণি অফবষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। ৫৪৩ 

ব্যুঢোরস্কে। মহাঁবাহুরনিবর্তী রপ্রণুৎ। 
গতস্তব বরারোহে ! পুত্রঃ স্বর্গ: জ্বরং জহি ॥২২॥ 

অনুযাতশ্চ পিতরং মাতৃপক্ষঞ্চ বীর্য্যবান্। 

সহত্রশে। রিপুন্ হত্বা হতঃ শুরে। মহারথঃ ॥২৩॥ 
আশ্বাসয় ন্ন,ষাং রাজি! মা শুচঃ ক্ষত্রিয়ে! ভূশম্। 

শব প্রিয়ং স্থমহচ্শ্রুত্বা বিশোকা! ভব নন্দিনি ! ॥২৪। 
যৎ পার্থেন প্রতিজ্ঞাতং তত্তথ! ন তদন্যথ| | 

চিকীধিতং হি তে ভর্তর্ন ভবেজ্জাতু তন্ম যা ॥২৫। 
যাঁদ চ মনুজপন্নগাঃ পিশাচা রজনিচরাঃ পতগাঃ স্রাস্থরাশ্চ। 

রণগতমভি পাঁন্তি সিন্ধুরাজং ন স ভবিতা৷ সহ তৈরপি প্রভাতে ॥২৬॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ববণি 

গ্রতিজ্ঞায়াং স্তভদ্রাশ্বামনে অক্টযষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
ভারতকৌমুদী 

ব্যঢেতি। হে বরারোহে! উত্তমাঙ্গনে ! বাঢং দৃটবিশালম্ উরে। বক্ষো য্য সঃ 

মহাবাহুঃ, অনিব্তী রখাদপনায়ী, রখান্ প্রখুদতি প্রহারেশাপদারয়তীতি স তাদৃশণ্চ তব পুরঃ 

অভিমন্থ্যঃ স্বর্গ গতঃ। অতএব জরং শোকসন্বাপম্, জহি নাশয় ত্য ॥২২। 

অগ্থিতি। অন্তযাতঃ অন্স্থতঃ শৌর্ষে; অনুকতবানিতার্থ: ॥২৩। 
আশ্বাসয়েতি। অযাং পুত্রবধূমূত্তরাম। শ্বঃ পরদিনে, প্রিয়ং জয়দ্রথহননম্ ॥২৪। 

ননু তন্নিশ্চয়ে কে হেতুরিত্যাহ যদিতি। চিকীধিতং কর্ত,মিষ্টমৃ। জাতু কদাচিং।২৭॥ 

_. বরারোহে! দুঢ-বিশীল-বক্ষা, মহাঁবাহু, অপলায়নক(রী ও বিপক্ষরথবিজয়ী 
তোমার পুত্র ন্বর্গে গমন করিয়াছে । অতএব শেকসন্তাপ পরিত্যাগ কর ॥২১। 

বলবান্, বীর ও মহারথ অভিমন্থ্য পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষের অনুকরণ করিতে 

থাকিয়া সহস্র সহস্র শত্রু সংহার করিয়! নিহত হইয়াছে ॥২৩। 

রাজ্জি! তুমি তোমার পুত্রবধূ উত্তরাকে আশ্বস্ত কর, ক্ষত্রিয়ে! তুমি 
গুরুতর শোক করিও না, নন্দিনি! তুমি কল্য বিশেষ প্রিয় সংবাদ শুনিবে 

বলিয়। শোকবিহীন হও ॥২৪॥ 

অর্জুন যাহা! প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, তাহা হইবে, তাহার অন্যথা হইবে ন|। 

কারণ, তোমার স্বামী যাঁহা করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা কখনও মিথা। 

হয় না ॥২৫ 

(২০).ন ৭ ভবেজ্জাতু নিক্ষলম্__পি বানি। “...পঞ্চসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ বঙ্গ বদ্ধ, 4." 

সপ্তসঞ্ধতিতমোহ্ধ্যায়ঃ বা রা নি। 



উনসপ্ততিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ 
০. ৩ নি 
০-০-০ 

সঞ্জয় উবাচ। 

এতচশ্রুত্বা বচস্তস্ত কেশবস্য মহাত্মনঃ | 

স্তভদ্রো পুত্রশোকার্তা বিললাপ স্থদুঃখিতা ॥১। 

হা পুত্র! মম মন্দায়াঃ কথমেত্যাসি সংযুগে । 
নিধনং প্রাপ্তবাংস্তাত! পিতুস্তল্যপরাক্তমঃ ॥২॥ 

কথমিন্দীবরশ্যামং স্দংগ্ং চারুলোচনমৃ। 
মুখং তে দৃশ্যতে বৎস ! গুন্িতং রণরেণুন| ॥৩| 

ভারতকৌমুদী 

য্দীতি। পতগাঃ পক্ষিণঃ। অভিপান্তি সর্ধতো! রক্ষিম্ন্তি। ভবিতা স্থাতা জীবিঘ্য- 

তীত্যর্থঃ তৈর্মনুজাদিডিঃ সহ স্থিতোহপীতি শেষঃ। পুশ্পিতাগ্র নাম চ্ছন্দঃ ॥২৬| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্ধ্যবিরচিতায়াং মহাঁভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমা্যায়াৎ দ্রোণপর্ব্বণি প্রতিজায়ামষ্টষষ্টিতমোহ্ধ্যায়; ॥০ 

(5) 

এতনিতি। স্বছুঃখিত। বিপক্ষীণ।মন্য।য্যাচরণশ্রবণাদপি নিতাস্তছুঃখিতা ॥১॥ 

হেতি। মন্দায়! মন্দভাগ্যায়াঃ, এত্য উদরং প্রাপা, সংযুগে যুদ্ধে ॥২। 
বনি! | শোভন] দস দন্ত যশ তৎ। রণরেণুনা রণাবনধূলিদ্বালেন ॥৩| 

যদি দেব, দানব, পক্ষী, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ ও মনুস্ের! সমরস্থিত 

জয়দ্রথকে সর্বতোভাবে রক্ষ। করেন, তথাপি সে, প্রভাতকালে তাহাদের সহিত 

থাকিয়াও বাঁচিবে না? ॥২৬॥ 

২ 

৩.৩ 
০০০ 

সপ্তয় বলিলেন_-মহাত্ম। কৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়। সুভদ্র। পুত্র- 
শোকার্ত। ও অত্যন্তছ্ঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন__॥১॥ 

হা পুত্র! হা বংস অভিমন্যু! তুমি মন্দভাগ্যা আমার উদরে আসিয়। 

ক্রমে পিতার তুল্য পরাক্রমশালী হইয়! কেন যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইলে ॥২॥ 
বাপ ীশাপীশি শীল শশী শাশীীশাশীীশীশিশশীশীশী 

(১-*ভদ্বা শোকছুঃখার্ভা--বদ্ধ। (২). “কখমেত্যাসি সংযুগম্. "বা নি, .কথং সংযুগ- 
মেত্য হি."'পিতুস্তল্যপরাক্রম !-বর্দ | 
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নূনং শুরং নিপতিতং ত্বাং পশ্যন্ত্যনিবতিনমূ । 
স্থশিরোগ্রীববাহবংসং বটোরস্কং নতোদরমূ ॥81 
চারপচিতসর্বাঙ্গং স্বক্ষং শস্ত্রক্ষতাচিতম্। 

ভূতানি ত্বাভিবীক্ষন্তে নবচন্দ্রমিবোদিতম্ ॥৫॥ 

শয়নীয়ং পুরাধ্যাস্ত স্পদ্ধ্যান্তরণসংবৃতমূ। 
ভূমাবগ্য কথং শেতে বিপ্রবিদ্ধঃ স্থখোচিতঃ ॥৬ 

ঘোহম্বাস্ত পুরা বীর বরস্্রীভির্মহাতূজঃ 
কথমন্বাস্তাতে সোহদ্য শিবাভিঃ পতিতে। মৃবে ॥৭। 

নৃনমিতি | শোভনাঃ শিরঃ গ্রীবা বাহ অংশৌ স্গম্ধৌ চ তে যন্ত তম্, বুঢ়ং দুটবিশালিম্ 

উরে! বক্ষো যশ্ত তম্, নতোদরৎ কুশমধাম্ ॥৪| 

চাবিতি। চারূণি উপচিতানি বৃদ্ধিং প্রাপ্তানি চ সর্বাণি অঙ্গানি যন্ত তম্ঃ শোভনাণি 

অক্ষাণি ইন্দিরাণি যস্ত তম্, শঙ্সৈঃ ক্ষত আচিতে। ব্যাপূশ্চ তম্। ভূতানি প্রাণিন সা সাম 1৫1 

শনেতি। পুরা স্পঞ্থিনা দৃগ্ধফেনতুলোন আস্তরথেন সংবৃতম্, শয়নীঃং শদ্যাম্, অন্যান 

অিষ্ঠায়, অগ্ঠ স্থথোচিতঃ সুখভোগে অভ্যন্তোহপি, অগ্ঠৈরিপ্রবিদ্ধ, কথং ভূমৌ নেতে ॥ 

ঘ ইতি। অন্বাস্তত সেবার্থমার্জিতঃ | অন্থান্ততে ভঙ্ষতীর্থমা শীতে, শিবাডিঃ শুগালৈ? ॥9| 

বস! নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সুন্বরদন্তযুক্ত, মনোহরনয়নসমধ্িত 

এবং রণকমির ধুলিজালে আবৃত তোমার মুখখনি কি করিয়। সকলে 

দেখিতেছে ॥৩॥ 

বম! তুমি বীর ছিলে ; যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে না। তোমার মস্তক, 

গ্রীবা, বাহুযুগল ও স্বন্ধদ্বয় সুন্দর, বক্ষস্থল দৃঢ় ও বিশাল এবং উদ্রদেশ কৃশ, 

এই অবস্থায় তুমি পতিত রহিয়াছ, আর সকলে তোমাকে দেখিতেছে ॥8। 

আর সমস্ত অঙ্গ মনোহর ও পুষ্ট এবং ইন্দ্িয়গ্জলি মনোরম ছিল এ হেন 

ভূমি অস্ত্রে ক্ষত ও ব্যাপ্তদেহ হইয়া রহিয়াছ। সেই অবস্থায় প্রাণীরা তোমাকে 

উদ্দিত নৃতন চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিতেছে ॥৫॥ 

বাবা! তুই স্খভোগে অভ্যস্ত ছিলি; তাই পূর্বে ছৃপ্ধফেনতুল্য আস্তরণে 

আবৃত শয্যায় শয়ন করিয়া আজ কি প্রকারে বাণবিদ্ধদেহে তলে শয়ন 

করিয়া রহিয়াছিম্॥৬ 

হায়! পূর্বের উত্তম নারীগণ যে মহাবাহু বীরের সেবা করিত, আজ কেন 

শৃগালের! যুদ্ধে নিপতিত সেই বীরের সেবা করিতেছে।। 

৬৯ 
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ঘোহস্ত,যত পুর! হৃষ্টৈঃ সুতমাগধবন্দিভিঃ। 
সোহগ্য ক্রব্যাদ্গণৈর্ধেরৈবিনদদ্ভিরুপাস্ততে ॥৮॥ 
পাগুবেধু চ নাথেষু বুষ্ণিবীরেষু বা বিভো ! | 
পাঞ্চালেবু চ বীরেষু হতঃ কেনাস্তনাথবৎ ॥৯॥ 

অতৃপুদর্শন। পুত্র! দর্শনস্ত তবাঁনঘ !। 
মন্দভাগ্য। গমিষ্যামি ব্যক্তমদ্য যমক্ষযুম্ ॥১০॥ 

বিশালাক্ষং স্থকেশান্তং চারুবাক্যং স্থগন্ধি চ। 
তব পুত্র! কদা ভূয়ো মুখং দ্রক্ষ্যামি নির্রণম্ ॥১১॥ 
ধিগ্বলং ভীমসেনস্ত ধিক্ পা্থস্ত ধনুগ্সতাম্। 
ধিগ্বীধ্যং বৃঞ্চিবীরাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ ধিগ্বলন্ ॥১২॥ 
ধিক কেকয়াংস্তথা চেদরীন্ মৎস্াঁশ্চৈবাথ স্থগ্জয়ান্। 
ঘে ত্বাং রণগতং বীরং ন শেকুরভিবীক্ষিতুম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকস্ট 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। “স্থতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধ| বংখখংসকাঃ | বন্দিনস্তমল গ্র্জাঃ প্রস্তাব, 

সদৃশোক্তয়ঃ॥৮” ইতি প্রাঞ্চঃ। ক্রব্যাদ্গণৈর্যাংসভোজিজন্কপমুহৈ: | উপাস্ততে ভক্ষণার্থং 
সেব্যতে 1৮ 

পাগুবেধিতি। নাথেমু রক্ষকেমু। হে বিভো ! শোরধাপ্রভাবশালিন্! || 
অতৃপ্তেতি। অতৃপ্রদর্শনা অপূর্ণদর্শনাকাজ্জা, দর্শনস্তেতি তৃপ্যর্থযোগাৎ করণে যা ॥১০। 

বিশালেতি। শোভনাঃ কেশাস্তা যস্তয তৎ। নিত্রণম্ অশস্তক্ষতম্ ॥১১। 
ধিগিতি। পার্থন্ত অঙ্জুনস্ত, ধন্ুম্মতামন্যেযাম্। অভিবীক্ষিতুৎ দুষ্ট মপি ॥১২--১৩॥ 

পূর্বে সত, মাগধ ও বন্দিগণ আনন্দিত হইয়া যাহার স্তব করিত, আজ 
ভয়ঙ্কর মীংসভে।জিজন্তগণ রব করতঃ তাহার সেবা করিতেছে ॥৮॥ 

প্রভাবশালী অভিমন্থ্য! বীর পাগ্ডবগণ, বুষ্গণ ও পাঁঞ্চালগণ নাথ 
(রক্ষক) থাকিতে কেন তুমি অনাথের ন্যায় নিহত হইলে ॥৯॥ . 

নিষ্পাপ পুত্র! তোমার দর্শনে আমার পুত্রদর্শনাকাজ্ষা তৃপ্ত হয় নাই। 
স্থতরাং মন্দভাগ্যা আমি নিশ্চয়ই আজ যমালয়ে যাইব ॥১০॥ 

পুত্র! বিশালনয়ন, সুন্বরকেশপ্রান্ত, মনোহরবাক্য ও সৌরভষুক্ত তোমার 
অক্ষত মুখখানি কবে আবার দেখিব ॥১১। 

ভীম, অজ্জুন, অন্তান্ত ধন্দ্ধরগণ, বৃষ্জিবীরগণ ও পাঞ্চালবীরগণের বলকে 
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অগ্ত পশ্ঠামি পৃথিবীং শৃন্যামিব হতশ্রিয়্। 
অভিমন্থ্যমপশ্যান্তী শোকব্যাকুলচেতন| ॥১৪। 
স্বীরং বাস্থদেবস্থ পুত্রং গাততীবধন্বনঃ। 
কথং ত্বাতিরথং বীরং দ্রষযাম্যয্ত নিপাতিতন্ ॥১৫। 
হাবীর! দুটো নউশ্চ ধনং স্বপ্ন ইবাদি মে। 
অহো হৃশিত্যং মানুষ্যং জলবুদ্বুদচঞ্চলদ্ ॥১৬। 
ইমাং তে তরুণীং ভার্ধ্যাং তবদাধিভিরভিপ্ল,তাদূ। 
কথং মন্ধারযিখ্যামি বিবৎসামিব ধেনুকাম্ ॥১৭॥ 
অহো হ্কালে প্রস্থামং কৃতবানসি পৃত্রক !। 
বিহায় ফলকালে মাং স্গৃদ্ধাং পুত্রদরশনে ॥১৮। 

৫8৭ 

ভারতকৌমুদী 
অগ্ভেতি। হতঙ্রিয, ভিঝোহিতসৌনদ্্যাম্।১৪| 
্বশ্ীবমিতি। স্বীয় ভাগিনেমম। আতাম্। জক্্যাগি দরনসন্তবেহপি 1১৫। 
হেতি। নষ্টক্থিরোহিতঃ। মান্ুয্ুং মযুতম্ ॥১৬। 

ইমামিভি। আাপিতিত্বধদ্ধিণীভি্মনোবাথাঙি:। অন্জারয়িঞামি গাবরিয়।সি।১৭। 
অতো! ইতি। ফণকালে সেবাদিফলপ্রার্শনসমযে স্গৃদ্ধা অতীবাডিনাফিধীম্ 1১৬ 

ধিক্ এবং কেকয়, চেদি, মৎস্য ও স্বপ্জয়গণকে ধিক্, ধাহার! যুদ্ধমধ্যে ভোম।র 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলেন না ॥১২--১৩| 

আজ আমি অভিমন্যুকে দেখিতে ন! পাইয়া শেক!কুলচিন্ত হইয়া! সমগ্র 
পৃথিবীটাকেই যেন শুন্য এবং বিশ্রী দেখিতেছি॥১৪ 

বং! কৃষ্ণের ভাগিনেয়, অর্জুনের পুত্র, অতিরথ ও বীর তোকে আমি 

আজ কি করিয়া নিপাতিত অবস্থায় দেখিব ॥১৫। 

হাঁ বীর! তুমি স্বপ্ে ধনের ন্যায় আমার দৃষ্টিগেচর হইযাই তিরেহিত 
হইয়া গেলে! | হায়! মন্যত্ব অনিত্য, এমন কি জলবুছ,দের ন্যায় চঞ্চল ॥১৬। 

বাব। অভিমন্ধ্য! তোর এই যুবতি ভার্ধ্াটা ভোর শোকে আকুল হইয়। 
পড়িয়াছে। এ অবস্থায় বংসহীন ধেনুর হ্যায় কি করিয়া ইহাকে বচাউব ॥১৭| 

হাঁ পুত্র! তুমি পুত্রদর্শনীভিলাধিণী স্ৃতদ্রাকে ফল দেখাইবার সময়ে 

পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে ! ॥১৮। 

(১৪). হতত্বিষম্.'.পি বা নি। 



৫৪৮ মহাভারতে দ্রোণ_- 

নূনং গতিঃ কৃতান্তস্ প্রাজ্ৰেরপি স্ত্ছুবিদা। 

যত্র তব কেশবে নাথে সংগ্রামেহনাথবদ্ধতঃ ॥১১।॥ 

বজ্বনা" দানশীলানাং ব্র।ক্ষণানাং কৃতাত্বনাষ্ | 

চরিতত্রক্ষচর্য্যাণাঁং পুণ্যতীর্ধাবগাঁহিনাঁধ্ ॥২০॥ 

কতজ্ঞানাং বদান্যানাং গুরুশজ্রধিণামপি। 

সহজদক্ষিণানাঞ্চ ঘা গতিস্তামবাপ্,হি ॥২১॥ (যুখ্কম্) 
য। গতিযুধ্যমীনানীং শুরাণ।মনিবর্ভিনামৃ। 
হত্বারীন্ নিহতানাঞ্চ সংগ্রামে তাং গতিং ব্রজ ॥২২॥ 
গৌসহত্রপ্রদীতৃণাং ত্রতুদীনাঞ্চ ঘা গতিঃ। 

নৈবেশিকঞ্চাভিমতং দদতাং যা গতিঃ শুভা ॥২৩| 

ব্রাহ্মণেভ্যঃ শরণ্যেভ্যো নিধিং নিদধতীঞ্চ ঘ1। 

য| চাঁপি ন্যন্তদগানাং তাং গতিং ব্রজ পুত্রক ! ॥২৪॥ (যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
নৃন্মিতি। ক্ুতান্তস্ত দৈবস্ত, সছুবিদ। অতীবছুজ্ঞেয়া। খপি গুণাভাব আর্ষঃ ॥১৯| 
যজনামিতি। যজনাং কৃতযজ্ঞানাম। বদান্তানামুধারাণাম্ ॥২০--২১॥ 

যেতি। অনিবন্ডিনাম্ অপরাজ্ুখানাম্ ॥২২॥ 

গবিতি। ক্রুতুদানাং যজ্ঞকারিণাম্। নিবেশে। গৃহং তঙ্গিশ্মাণোপকরণং নৈবেশিকম্। 

নিদধতাং তদগৃহে স্থাপয়তাম্। ন্ন্তদণ্ডানাং ত্যক্তাভিমানানাম, “অভিমানে গ্রহে দণ্ড” 
ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥২৩-_-২৪। 

নিশ্চয়ই দৈবের গতি জ্ঞানিগণেরও অতিছুজ্ঞেয়। যে হেতু স্বয়ং কৃষ্ণ নাথ 

(রক্ষক) থাকিতে, তুমি যুদ্ধে অনাথের ন্যায় নিহত হইয়াছ ॥১৯॥ 

(সে যাহা হউক;) যজ্ঞকারী, দানশীল, পবিত্রচিত্ত, ব্রহ্মচ।রী, পুণ্যতীর্ঘন্সায়ী, 
কৃতজ্ঞ, উদারচেতা, গুরুপরিচর্্যানিরত ও সহশ্রদক্ষিণাদাতা ব্রাহ্মণগণের যে 

গতি হয়, তুমি সেই গতি লাভ কর ॥২০-_২১। 

বারের! যুদ্ধে শত্রসংহার করিয়া অপরাজুখভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত 
হইলে, তাহাদের যে গতি হয়, তুমি সেই গতি লাভ কর ॥২২॥ 

ধীহাঁর। সহস্র গে দান করেন, কিংবা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাদের যে গতি 

হয়, অথবা ধাহার। অভিমত গৃহনিম্মাণোপযোগী দ্রব্য দান করেন, তাহাদের 
যেরূপ গতি হইয়া থাকে, কিংবা ধাহাঁরা শরণার্থী ব্রাঞঙ্গণগণের জন্য নিধি স্থাপন 

(১৯). পুত্র! ত্বং কেশবে নাথে'"পি। (২২).-হতারিনিহতানাঞ্চ...পি। 



পর্ববণি উনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | ৫৪৯ 

ব্রহ্মচর্যেণ যাং যান্তি মুনয়ঃ সংশিতত্রতা | 
একপত্ত্শ্চ ঘাং যান্তি তাং গতিং ব্রজ পুত্রক ! ॥১৫। 
রাজ্ঞাং স্থচরিতৈর্য। চ গভির্ভবতি শাশতী। 
চতুরা শ্রমিণাং পুণ্যৈঃ পাঁবিতানাং স্থরক্গিতৈঃ ॥২৬| 
দীনানুকম্পিনাং যা চ সততং সংবিভাগিনাম্। 

পৈশুন্যাচ্চ নিবভানাং তাং গতিং ব্রজ পুত্রক ! ॥২৭॥ (যুগকঘ্) 
ব্রতিনাং ধন্মশীলানাং গুরুশুত্রধিণামপি | 
অমোঘাতিঁথনাং যা চ তাং গতি: ব্রজ পুত্রক ! ॥২৮। 
কচ্ছেযু যা ধারয়তামাক্মীনং ব্যসনেযু চ। 
গতিঃ শোকাঘিদপ্ধানাং তাং গতিং ত্রজ পুত্রক ! ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
বরন্মেতি। সংশিতত্রতা দৃঢ়নিরমাঃ।  একৈব পরী যেধাং তে একপতীঃ পুরুষাঃ ॥২৫| 
রাজ্ঞামিতি। স্থচরিতৈঃ মধাচরণৈঃ। পাবিতানাং ব্বধন্মাইঞ্ানেন পবিভ্রীরুতানাম্। 

মংবিভাগিনাং মধুরং বস্ত পরিজনেভ্যঃ সংবিভজ্য ধদতাম্। পৈশুন্ঠাৎ খল ভাবা ॥২৬__২৭। 
ত্রতিনামিতি। অমোদ। অব্যথা; সফপাখ। অতিথনে! যেসাং তেযাম্। দীর্ঘভাব 

আর্ষঃ ॥২৮॥ 

কচ্ছেশষতি। ধারফভাং ধেধ্যান্িভং কুর্বতাম্। ব্যসনেষু বিপংল ॥২৯| 

করেন, অথবা ধাহারা অভিমান ত্যাগ করেন, তাহাদের যাদৃশ গতি হয়, পুত্র! 
তুমি তাদৃশ গতি লাভ কর ॥২৩-__২৪। 

দৃঢব্রতপরায়ণ মুনির! ব্রহ্মচধ্যদ্বারা যে গতি লাভ করেন, কিংবা! একমাত্র 
পত্ধীশালী পুরুষের! যে গতি পাইয়া থাকেন, পুত্র! তুমি সেই গতি লাভ 
কর ॥২৫। 

সদাচার এবং পবিত্র চতুরাশ্রমীদিগের পুণা সুরক্ষিত করায় রাজাদের যে 
সনাতনী গতি হইয়। থাকে, কিংবা দ্রীনজনের প্রতি দয়।কারীদের, উৎকৃষ্ট দ্রব্য 

বণ্টনপূর্বক পরিজনদিগকে দানকারিগণের এবং খলতাশুন্য লোকদিগের যেরূপ 
গতি হয়, পুত্র! তুমি সেইরূপ গতি লাভ কর ॥২৬--২৭॥ 

ব্রতপরায়ণ, ধন্মশীল, গুরুশুআযানিরত এবং অতিথিসৎকারকারী লোক- 

দিগের যেরূপ গতি হইয়! থাকে, পুত্র! তুমি সেইরূপ গতি লাভ কর ॥২৮। 
কষ্ট, বিপদ ও শোকাগ্রিদদ্ধ অবস্থায় ধৈধ্যশালী লোকদিগের যাদুশ গতি 

হইয়া থাকে, পুত্র! তুমি তাদৃশ গতি লাভ কর ॥২৯॥ 



৫৫০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

পিতুর্মাতুশ্চ শুশ্রাধাং কল্পয়ন্তীহ যে সদা। 
স্বদাঁরনিরতানাঞ্চ ব। গতিস্তামবা প্রুহি ॥৩০। 
ধতুকালে স্বকাং পত্বীং গচ্ছতাং যা মনম্ষিনামৃ। 
পরস্ত্রীভ্যে। নিৰৃভানীং তাং গতিং ব্রজ পুত্রক ! ॥৩১। 
সান্না যে সর্বভূতানি পশ্যন্তি গতমৎসরাঃ। 
শারুত্তদানাং ক্ষমিণাং যা গতিস্তামবাগ্র,হি ॥৩২। 
মধুমাংসনিৰৃভানাং মদাদ্স্তাভথানৃতাৎ। 
পরোপতাপত্যক্তানাং তাং গতিং ব্রজ পুত্রক ! ॥৩৩॥ 
ভ্রীমন্তঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞা জ্ঞানতৃপ্ত। জিতেন্দ্রিয়াঃ | 
যাং গতিং সাধবো যান্তি তাং গতিং ব্রজ পুত্রক ! ॥৩৪। 
এবং বিলপতীং দীনাং সভদ্রাং শোককধিতাম্। 
অভ্যপদ্ভত পাঞ্চালী বৈরাটীসহিতাং তদা ॥৩৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
পিতৃরিতি। কন্পয়ন্তি কুরবপ্ি। ন্বদধারনিরতানা পরদারবিমুখানামিত্যাশয়ঃ ॥৩০। 
খতিতি। স্বকাং শ্বিকাং স্বকীয়াম। “খতুকালাভিগামী স্টাৎ” ইতি স্বৃতেঃ ॥৩১। 

সায়েতি। সান্না প্রিয়ভ।বেনেত্যর্থ। গতমত্সর। দেখশূন্যাঃ ৷ নারুত্তদানামমম্মীড- 
কানাম্ ॥৩২। 

মর্শিবিতি। মধু মগ্তম। মদাদদস্তাত্তথানৃভান্মিথ্যাতঃ নিবৃত্তানা মিত্যানটষঙ্গঃ ॥৩৩| 

হ্বীতি। হ্রীমন্তঃ অকাধ্যকরণে লজ্জা বন্ঃ ॥৩৪| 
০ ০ শি 

যাহারা সবদা পিত৷ ও মাতার শুশ্রাধা করেন এবং ধাহার! স্বদ।রমাত্রে 

নিরত থাকেন, তাহাদের যে গতি হয়, পুত্র! তুমি সেই গতি লাভ কর ॥৩০॥ 

পরস্ত্রীপরাজুখ এবং খতুকালে নিজপত্বীগামী মনম্বীদিগের যে গতি হইয়। 
থাকে, পুত্র ! তুমি সেই গতি লাভ কর ॥৩১। 

বৎস! বাহার! পরবিদ্বেষবিহীন হইয়৷ প্রিয়ভাবে সমস্ত প্রাণীকে দেখেন, 
সেই অমন্মগীড়ক ক্ষমাশীল লোকদিগের গতি তুমি প্রাপ্ত হও ॥৩২।॥ 

মছ্য, মাংস, মন্ততা, অহঙ্কার, মিথ্যা ও পরসন্তাপকতাশুন্ত মহাত্মাদের 
যেরূপ গতি হয়, পুত্র ! তুমি সেইরূপ গতি লাভ কর ॥৩৩॥ 

লজ্জাশীল, সর্ধশাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত ও জিতেন্দ্রিয় সাধুরা যাদৃশ গতি লাভ 

করেন, পুত্র! তুমি তাঁদৃুশ গতি লাভ কর ॥৩৪॥ 

(৩০) মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রষাম্...পি বানি। 
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তাঃ প্রকামং রুদিত্বা চ বিলপ্য চ স্থুছুঃখিতাঃ | 
উন্মত্তবতদা রাজন! নিঃসংজ্ঞ! 1 শ্যপতন্ ক্ষিতৌ ॥৩৬| 
সোপচারস্ত তাঃ কৃষ্ণো ছুঃখিতা ভূশ ছুর্গখতঃ | 
সিক্ভান্তসা সমাশ্বাস্ত তততদুক্ত।1 হিতং বচ? ॥৩৭॥ 
বিসংজ্ঞকল্পাং রুদতীং মর্মাবিদ্ধাং প্রবেপতীম্। 
তগিশীং পুগরীকাক্ষ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৮॥ (ঘুগ্মকস্) 
হতদ্রে! মা শুচঃ পুত্রং পাঞ্চাল্যাশাসয়োভরাম্। 
গতোইভিমন্ত্ুঃ প্রথিতাং গতিং ক্ষত্রিয় পুঙ্গবঃ ॥৩৯। 
যে চান্যেইপি কুলে সন্তি পুরুষা নো বরাননে ! | 
অভিমন্যোর্গতিং যান্ত সর্বেবে তে বৈ মনস্থিনঃ ॥৪০| 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। পাঞ্চালী ঘৌপদী, বৈর|টাসহিতাম্ উত্তরঘ। ঘুক্ষাম্ ॥৩৫ 
ত। ইতি। তা দ্রৌপদীন ভদ্দেত্তরাও প্রকামং পথ্যা প্রমূ, যথ। স্তাত্তথ| ॥৩৬| 

সেঁতি। উপচারেণ ব্জনবাতেন সহেতি সঃ। প্রবেপতীং কম্পমানাম্ ॥৩৭--৩৮| 

হভদ্দ ইতি। হেপাঞ্চাপি। দ্রৌপদি! উত্তরামভিমন্থাপত্রীম্, আশায় ॥৩৯। 
বচোভচ্গয। ১05 প্রাশস্ত্যং ঘ্োতয়তি য ইতি। নঃ অস্মাকম্ ॥৪০| 

শোকার্ত ও অবসন! সুভদ্রা টার টা এইরূপ বিলাপ এ 

এমন সময়ে দ্রৌপদী সেখানে আগমন করিলেন ॥৩৫। 

রাজা ! 
অচৈতন্য হইয়া ভূত 

তখন তাহারা উন্মত্তের ম্যায় যথেষ্ট রোদন ও বিল।প করিয়! 

তলে নিপতিত হইলেন ॥৩৬।॥ 

তখন পদ্মনয়ন কৃষ্ণ অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া অন্যান্য পরিচর্যার সহি 
জলসেকে অতিছ্ঃখিতা দ্রৌপদী, স্ৃভদ্রা ও উত্তরাকে আশ্বস্ত করিয়। সেই সেই 
হিতবাক্য বলিয়া অচেতনপ্রায়া, রোদনপরায়ণা, মন্্নগীড়িতা ও কম্পমান। 

ভগিনী স্ুুভদ্রীকে এই কথা বলিলেন-_॥৩৭-_-৩৮। 
স্দ্রা! তুমি শোক করিও না, দ্রৌপদি ! তুমি উত্তরাকে আশ্বস্ত কর। 

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অভিমন্থ্যু প্রসিদ্ধ গতি লাভ করিয়াছে ॥৩৯॥ 
বরাননে ! আমাদের বংশে অন্য যে সকল পুরুষ আছেন, সেই মনম্বীর! 

সকলেও যেন অভিমন্ত্যুর গতি লাভ করেন ॥৪০॥ 
শশী শিীশী শ্শশীশ শাগশ্ি০০৯০ শি সক, এ নি শি শি শপশিশ এ 

(৩৬) তা; প্রকাশং কদিতব চ.. সি 



৫৫২ মহাভারতে 

কুরধ্যাম তদ্বয়ং কর্ম ক্রিয়াস্থ স্ুহৃদশ্চ নঃ। 
কৃতবান্ যাদৃশং হ্োকস্তব পুত্রো মহাবলঃ ॥৪১॥ 

এবমাশ্বীস্ত ভগিনীং দ্রোপরীমপি চোভরামৃ। 

পার্থস্ৈব মহাঁবাহুঃ পার্খমাগাঁদরিন্দমঃ ॥৪২। 
ততোহভ্যনুজ্ঞায় নৃপান্ কৃষ্ণো বন্ধ,ংস্তথাজ্জবনম্। 

বিবেশান্তঃপুরং রাজন! তে চ জগ্ম্যথালয়ম্ ॥৪৩ 

ইতি ঞ্ীমহাভারতে শতসাহজ্্যাং সংহিতায়ীং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌণপর্বণি 

প্রতিজ্ঞায়াং স্ভদ্রাবিলাপে উনসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়? ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 

অভিমন্গ্যকাধ্যং স্পৃহ়্তি কুয্যামেতি। তৎ তাদৃশম্। ক্রিম়াহ্থ ইত্যাশীধুগ্ বিসরগ- 

লোপস্থাধঃ ॥৪১| 

এবমিতি। ভগিশীং স্ৃভদ্রাম্। মহাবাহঃ কৃষ্ণ ॥৪২| 

তত ইতি। অভ্যন্জ্ঞায বিশ্রামায়। তে চ নৃপাদরঃ ॥৪৩| 
ইতি মহামহোপাধ্যা-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্বাগীশভট্টাচাধাবিরচিতায়াৎ মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাদাং দ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞায়াম্ উনসপ্চতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 
ডি) 

ই ০২০০০৩৪১, তি _ শাশশাশীপীপ্পীীশিশাীশাশীশ্ঁিটীঁ চি শনি নি পা ২ এশশীশী্াশী 

সভদ্র/! তোমার পুত্র মহাবল এক অভিমন্ত্রা যেরূপ কাধ্য করিয়া 

গিয়াছে, আমরাও যেন সেইরূপ কাধ্য করিতে পারি এবং আমাদের স্ুহদ্গণও 

যেন সেইরূপ কাধ্য করিতে সমর্থ হন” ॥৪১॥ 

মহাবাছু ও শক্রদমনকারী কৃষ্ণ এইরূপে সুভদ্রা, দ্রৌপদী ও উত্তরাকে 

আশ্বস্ত করিয়। অক্জ্রনের নিকটেই চলিয়৷ আসিলেন ॥৪২।॥ 

রাজা! তাহার পর কৃষ্ণ রাঁজগণ, বন্ধুগণ ও অজ্ঞনকে বিশ্রাম করিতে 

যাইবার অনুমতি করিয়া নিজেও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তাহারাও 

যথাস্থানে চলিয়া গেলেন? ॥৪৩। 
০০০ 

৯ শিস - সীশশাীশশীশীশাশীপ শশা ২ শীল 

(৪১).."কৃতবান্ যাঁদৃগছ্ৈকস্তব পুজো মহারথ:--পি বা নি। * “..'ষট্সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ, 

বঙ্গ বদ্ধ,....অষ্টসধ্ধতিতমোহধ্যায়ঃ বারা নি। 



সপ্ততিতমোধ্ধাঁয়ং। 
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সঞ্জয় উবাচ। 
ততোইর্জনস্ত ভবনং প্রবিশ্যা প্রতিমং বিভুঃ | 
স্পৃ্ট স্তঃ পুগুরীকাক্ষঃ স্থপ্ডিলে শুভলক্ষণে | 
সম্তস্তার শভাং শয্যাং দ্ভৈর্বৈদুযযসম্গিভৈঃ ॥১ 
ততো মাল্যৈশ্চ বিধিবদ্গন্ধৈর্লাজৈঃ স্থমঙ্গলৈঃ | 
অলঞ্চকাঁর তাং শধ্যাং পরিবাধ্যায়ুধোভমৈঃ ॥৭। 
ততঃ স্পৃক্টোদকে পার্ধে বিনীতাঃ পরিচারকাঃ। 
দরশয়ন্তোইন্তিকে চক্রুৈশং ত্রেযন্কং বলিম্ ॥৩। 
ততঃ শ্রীতমনীঃ পার্থো গন্ধের্মাল্যৈশ্চ মাঁধবমৃ। 
অলঙ্কুত্যোপহারং তং নৈশং তস্মৈ ন্যাবেদয়ৎ ॥৪8॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। অস্ত স্ৃষ্টা। আচমা। বৈদ্ধাসন্সিভির্নীলবর্ণেঃ। ঘট্পাদোহর, খ্লোকঃ ॥21 
তত ইতি। পরিবাধ্য পরিঝেষ্টা, আয়ুধোত্মৈ: অগ্বশেটৈ; ॥২। 
তত ইতি। স্পৃষ্টোদকে কৃভাচমনে | ব্রযঙ্গকং শিবসন্বদ্ধিনম্, বণিং পৃজ্োপহাবম্ ॥৩। 

তত ইতি। তং পরিচাবকস'গৃহীতম্, তন ত্রাশ্বকায়। এতত্ত, পাশখপতা ্ বশ্মবধায় ॥৪। 

সঞ্জয় বলিলেন-_তাহ।র পর প্রভাবশালী কৃষ্ণ অজ্জনের অত্ুলশীয় গৃতে 

প্রবেশ করিয়া! জলম্পর্শপূর্বক শুভলক্ষণসম্পন্ন স্থগিলে বৈদৃর্যমণির ন্যায় নীলবর্ণ 
কুশদ্বার৷ একটা মাঙ্গলিক শয্য। বিস্তৃত করিলেন ॥১॥ 

তৎপরে তিনি উত্তম অস্ত্রসমূহদ্বারা পরিঝেষ্টন করিয়া যথাবিধানে মাঙ্গলিক 
মাল্য, গন্ধ ও লাজ-(খই) দ্বারা সেই শয্যাটীকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥১।॥ 

তদনস্তর অর্জন আচমন করিলে, শিক্ষিত পরিচারকের! দেখাইয়া দেখ।ইয়া 

সেই শয্যার নিকটে রাত্রির শিবপুজার দ্রব্য সংগ্রহ করিল ॥৩| 
পরে অর্জন প্রফুল্লচিত্তে গন্ধ ও মাল্যদ্বার৷ কৃষ্ণকে অলঙ্কত করিয়। রারির 

সেই উপহারগুলি শিবকে নিবেদন করিলেন ॥৪। 

(১)-"-স্থপ্ডিলে কৃতলক্ষণে- "বদ্ধ । 

৭9 



৫৫৪ মহাভারতে দ্রোণ__ 

স্ায়মানস্ত গোবিন্দঃ ফান্তনং প্রত্যভাঁষত | 

স্থপ্যতাং পার্থ! ভদ্রং তে কল্যাণায় ব্রজাম্যহম্ ॥৫। 

স্থাপযিত্বা ততে৷ দ্বাস্থান্ গোপ্ত €শ্চাঁভায়ুধান্ নরান্। 

দারুকানুগতঃ শ্রীমান বিবেশ শিবিরং স্বকম্। 

শিশ্যেথ শয়নে শুভ্রে বহু কৃত্যং বিচিন্তয়ন্ ॥৬॥ 

পার্থায় সর্বং ভগবান্ শোকছুঃখাপহং বিধিম্ । 

ব্যদধাৎ পুগুরীকাক্ষস্তেজোছ্যুতিবিবদ্ধনম্ ॥৭॥ 

যোগমাস্থায় যুক্তাত্বা সর্ধবষামীশ্বরেশ্বরঃ | 

শ্রেয়স্কামঃ পৃথুবশা বিফুজিষ্ণোঃ প্রিয়স্করঃ ॥৮॥ (যুগ্কম্) 

ভারতকৌমুদী 
স্ময়েতি। স্মরমান ঈষদ্ধসন্, ফান্তনম্নমূ। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমন্ত ॥৫| 

স্থাপয়িত্বেতি। ছারি তিঠন্ীতি দ্াস্থা দৌবারিকান্তান। “শিট্যঘোসে বিমজশীরস্ত" 

ইতি বিসর্গলোপঃ। গোপ্তন্ রক্গকান্, আত্বায়ুধান্ গৃহীতাশ্বান্। দারুক; কষ্ণসারখিঃ | 

যটপাদোহয়ং শ্লোক? ॥৬| 

পার্থাযনেতি। ভগবান্ সর্াতিশারিমাহাক্মাবান্, পুণুবীকাক্ষ; পন্মনঘনঃ, পৃথ্যশ। পি 

বীষ্তিং সর্বেষাৎ জগতাং যে ঈশবব। ইন্দাদয়ন্তেষাম্পীশ্বরঃ, যুক্তান্ু। অঙজ্জ্রনেন সহ মিলিতাত্ 

“পাগুবানাং ধনপ্রয়ঃ? ইতাক্েঃ, অতএব ছিষ্চোরজ্্রনন্ত শ্রেরঙ্গাম: প্রিযগরশ্ট, বিধুঃ কুষ্ঠ, 

যোগং ধ্যানম্, আস্থায় অবলম্বা, তেজোছুযৃতিবিবর্ধনং শঞ্তিবীরশ্রাবৃদ্ধিকরম, শোকছুঃখাপহঞ। 

সর্বং বিধিং শিবোপ।পনাপরিপাটাম্, পার্থা অঙ্্ুনার়, ব্যদধাং উপাদিএং উপদিষ্ স্বশিবিরম 

বিশদিভারথ |৭__৮| 

তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হস্ত করিয়। অর্জুনকে বলিলেন-__প্ অজ্জন! তুমি শয়ন 

কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য চলিলাম? ॥৫॥ 

তাহার পর মনোহরকান্তিসম্পন্ন কৃষ্ণ দৌবারিকগণ ও অস্ত্রধারী মন্ুষ্যগণকে 

যথাস্থানে স্থাপন করিয়! দ।রুকের সহিত যাইয়া আপন শিবিরে প্রাবেশ করি- 

লেন এবং বহুতর কর্তব্য বিষষ চিন্তা করত; শুভ্র শয্যায় শয়ন করিলেন ॥৬॥ 

সব্বাতিরিক্তমাহাত্ব্যশালী, পদ্মনয়ন বিশালকীত্তি, সমগ্র জগতের ঈশ্বর- 

গণেরও ঈশ্বর এবং অজ্জনের অভিন্নাক্ব। কৃষ্ণ অজ্জুনের মঙ্গলকামী ও প্রিয়কারা 

হইয়া ধ্যান করিয়া শোক ও দুঃখনাশক এবং তেজ ও বীরশ্রীবদ্ধক সমস্ত 

শিবোপাসনার প্রণালী অর্জনকে বলিয়া দিয়া আপন শিবিরে গিয়া- 

ছিলেন ॥৭--৮॥ 

(৬) বা স্থান্. বঙ্গ বদ্ধ। ূ 

শশী শালী পাটি শাশশি 
7 7 ৯ পাশা শিখি শীত পশলা তিশা শি ল ক শাশীশিপীীপীতিল তে 
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ন পাগুবানাং শিবিরে কশ্চিৎ স্তঘাঁপ তাং নিশাম্। 
প্রজাগরঃ সর্বজনং হ্াাবিবেশ বিশাংপতে ! ॥৯॥ 

পুত্রশোকাভিভূতেন প্রতিজ্ঞাতে। মহীত্বুন। | 

সহসা দিন্ধুরীজম্য বধো গাণ্তীবধন্বন] ॥১০। 

তৎ কথং নু মহাঁবাহ্র্বাসবিঃ পরবীরহা। 

প্রতিজ্ঞা মফলাং কুর্ধ্যাদিতি তে সমচিন্তয়ন্ ॥১১। 

কষ্টং হীদং ব্যবসিতং পাগুবেন মহাত্বন]। 
স চ রাজ! মহাবীর্ধ্যঃ পারযত্জ্ছুনঃ স্ম তাঁম্। 

পুত্রশোক।ভিতণ্ডেন প্রতিজ্ঞ মহতী কৃতা ॥১২। 
ভ্রাতরশ্চাঁপি বিজ্রীন্তা বহুলীনি বলানি চ। 
ধুতরা ্্ত পুত্রেণ সর্ধবং তন্মৈ নিবেদিতম্ ॥১৩| 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। নিশামিভাত্যস্থসংঘোগে দ্বিতীয়া। গ্রজাগব উদ্বেগেন জাগরণম্ ॥৯। 
পুভ্রেতি। সহসা স্বপরশক্রযাধিকমবিচিন্ত্য ॥১০| 

তদিতি| বাসবশ্ ইন্দস্াপত্যমিতি বাসবিঃ ॥১১। 

কষ্টমিতি। কষ্টং কষ্টনাধ্যম্। ইদং সিন্ধুরাজহননমূ। বাবলিতং সাধধিত্ুগাবন্ধমূ। যেন 
হিস রাজ জয়রথ মভাবীধাঃ। তথাপি অজ্জনস্তং গ্রতিজ্ঞাম্। পারয়তু উত্তরভু। 

মটুপাদোহয়ং শ্রোব॥১২| 

শাতর ইতি) ধতরা্্ন্য পুছেণ ছুধ্যোধনেন, তশ্মৈ জয়থান ॥১৩। 

নরনাথ! ওদিকে পাগুবপক্ষের কোন লোকই সে রাতে নিদ্রা যায় 

ন।ই ; সকল লোকই উদ্বেগে জাগরিত ছিল ॥৯॥ 

'মহাত্ম। অঙ্জঁন পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া হঠাং জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞ 

করিয়া ফেলিয়াছেন ॥১০॥ 

অতএব মহাবাহু ও বিপক্ষবীরহন্তা অর্জন কি করিয়। সেই প্রতিজ্ঞ সফল 

করিবেন" এইরূপ তাহারা চিন্তা করিতেছিল ॥১১। 

মহাত্মা অর্জুন পুত্রশোকে অভিনীত হইয়৷ এই কষ্টসাধা ব্যাগারে গ্রবৃও 

হইয়াছেন এবং গুরুতর প্রতিজ্ঞ! করিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ, ভয়গ্রথও 

মহাবীর। তথাপি অর্জন সে প্রতিজ্ঞা উত্বীর্ণ হউন ॥১১। 

ওদিকে ছুধ্যোধন__বিক্রমশালী ভ্রাতৃগণ এবং বহুতর সৈন্বা ইতা।দি 

সমস্তই জয়দ্রথকে নিবেদন করিয়াছেন (তাহার সাহায্যর্থে নিযুন্ত করিয়- 

ছেন) ॥১৩। 



৫৫৬ মহাভারতে দ্রৌণ-- 

স হত্ব। সৈন্ধবং সংখ্যে পুনরেতু ধনঞ্জয়ঃ। 
জিত্ব। রিপুগণাংশ্চৈব পারয়তজ্জুনে! ব্রতম্ ॥১৪। 
অহত্বা সিন্ধুরাজং হি ধুমকেতুং প্রবেক্ষ্যতি। 
ন হসাবনৃতং কর্ত,মলং পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৫॥ 
ধন্মপুত্রঃ কথং রাজ। ভবিষ্তি স্বৃতেহজ্জরনে। 

তশ্মিন হি বিজয়ঃ কৃৎস্ঃ পাগুবেন সমাহিত? ॥১৬॥ 

বদি নঃ স্ুকৃতং কিঞ্চিদ্যদ্ধি দর্তং হুতং যদি । 

কফলেন তেন সব্বেণ সব্যসাচী জয়ত্বরীন্ ॥১৭॥ 

এবং কথয়তাং তেষাং জয়মাশংসতাং প্রভো ! | 

কৃচ্ছে ৭ মহতা রাজন! রজনী ব্যত্যবর্ভত ॥১৮। 

ভাঁরতকৌমুদী 
সইভি। সৈদ্ষবং সিন্ধুরাজম্। পারয়তু উত্তরত, ব্রতং ব্রতমিব প্রতিজ্ঞাম্ ॥১৪| 

অহস্তেতি। ধুমকেতুমগ্রিম্, প্রবেক্ষ্যতি, তেব প্রতিজ্ঞানাৎ। অল" সমথ: ॥১৫। 

ধশ্মেতি। পাগুবেন ধশ্মপুত্রেণ, সমাহিতও স্থা পিতঃ ॥১৬| 

য্দীতি। স্ুুকৃতং পুণামন্তি। তদ| তেন তদীয়েন ॥১৭॥ 

এবমিতি। আশংসতাম্ আশীবিষরং কুর্বভাম্। ব্যত্যবন্তত অতীত ॥১৮। 
চা 

তথাপি অজ্জবন যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করিয়া পুনরায় আগমন করুন এবং 

অজ্জন শক্রগণকে জয় করিয়া ব্রতের ন্যায় প্রতিজ্ঞ! উত্তীর্ণ হউন ॥১৪। 

যদি অজ্জবন জয়দ্রথকে বধ করিতে ন! পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই অগ্রিতে 

প্রবেশ করিবেন। কেন না, পৃথানন্দন অজ্ঞুন নিজের কথা মিথ্য। করিতে 

পারিবেন না ॥১৫॥ 

অজ্ন মরিয়! গেলে, যুধিষ্টির কি প্রকারে রাজা হইবেন? কেন না, 
যুধিষ্ঠির সমগ্র জয়ই অর্জনের উপরে স্থাপন করিয়াছেন ॥১৬| 

অতএব আমাদের যদি কিছু পুণ্য থাকে, আমরা যদি দান করিয়৷ থাকি, 

কিংবা দি হোম করিয়া থাকি, তবে সেই সমস্তের ফলে অজ্ঞুন শত্রু জয় 
করুন? ॥১৭॥ 

প্রভু রাজ]! পাগুবপক্ষের সেই লোকেরা এইরূপ কথোপকথন করিতে- 

ছিল এবং জয়ের আশীর্বাদ করিতেছিল, এই অবস্থায় অতিকষ্টে সেই রাত্রি 

অতীত হইল ॥১৮॥ 
পি াশিশীশীশগাঁি শশী টিন 

(১৫).."অহ: পার্থে। ধনগ্চয়ঃ--বঙ্গ বদ্ধ। (১৮) "রিজনিরভ্যবর্তত__পি। 
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তস্তা। রজন্য! মধ্যে তু প্রতিবুদ্ধে। জনার্দন | 
স্বৃত্বা প্রতিজ্ঞা পার্থস্ত দাঁরুকং প্রত্যভাষত ॥১১। 
অজ্জুনেন প্রতিজ্ঞাতমার্ভেন হতবন্ধুনা 
জয়দ্রখং হনিষ্যামি শ্বোভূত ইতি দ্ারুক ! ॥২০। 
তান্ত ছুর্যোধনঃ শ্রত্ব। মন্ত্রিভিমন্ত্রষিষ্তাতি | 

যথা জয়দ্রথং পার্থো ন হন্যাদিতি সংযুগে ॥২১। 
অক্ষোৌহিণ্যে। হি তাঃ সর্বদা রক্ষিয্ন্তি জয়দ্রথম্। 
দ্রোণশ্চ সহ পুত্রেণ সর্ববান্্রবিধিপারগ? ॥২২।॥ 
একো! বীরঃ সহআ।ক্ষো দৈত্যদা নবমন্গিতা | 
মোহপি তং নোতসহেতাজে হন্তং জোণেন রঙ্ষিতম্ ॥১৩| 

ভারতকৌযূদী 
তশ্যা ইঁতি। প্রতিবুদ্ধে। জাগরিতঃ | দারুকং তদ।খাং দ্বম। রখিম্ ॥১৯। 

অজ্জ্রনেনেতি | হতবদ্ধুনা হতপুত্রেণ। শ্বোড়তে পরদিনে জাতে ॥২০| 

তামিতি। তথা মন্্যিযতি মন্্রয়েদিতি মস্তাবন! ॥২১। 

অঙ্গৌহিণ্য ইতি। ফোণশ্ রক্ষিষ্তীতি বচনবিপরিণামেনানবৃদ্তি; ॥২২। 
এক ইতি। সহত্রাক্ষ ইন্্ট। নোত্সহেত ন শরু যাং, আৌ যুদ্ধে ॥২৩। 

কিন্ত সেই রাত্রির মধ্যসময়ে কৃষ্ণ জাগরিত হইলেন এবং অজ্জনের 
গ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া! দাঁরুককে বলিলেন_॥১৯। 

“ণারুক ! অভিমন্ু নিহত হইলে, পুত্রশোকান্ত অজ্দ্রন প্রতিজ্ঞ করিয়।- 

ছেন যে, আগামী কল্য জয়দ্রথকে বধ করিব ॥২০। 

দুর্য্যোধন সেই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মন্ত্রীদের সহিত সেইরূপ মন্্ণা করিবে, 

যাহাতে অর্জন যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারেন ॥১১। 

সেই সমস্ত এগার অক্ষৌহিণী সৈম্ত জয়দ্রথকে রঙ্গ! করিবে এবং সকল 
অন্ত্প্রয়োগে পারগামী দ্রোণও পুত্র অশ্বথ।মার সহিত গিলিত হইয়। তাহাকে 

রক্ষা করিবেন ॥২২।॥ 
দৈত্য ও দানবগণের মর্দিনকারী একমাত্র বীর ইন্দ্র আছেন, তিনিও যুদ্ধে 

দ্রোণরক্ষিত জয়দ্রথকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥২৩॥ 

(২০)...জয়দ্রথং বধিযামি--.পি। (১১) তত্ত, ছুম্যোপণত আহা ৭। নি। 1২৩) ** 

দেত্যদানবদর্পহা.. বা নি। 



৫৫৮ মহাভারতে দ্রোণ 

সোহহং শ্বস্তৎ করিষ্যামি যথা কুস্তীহ্বতোইজ্জনঃ | 

অপ্রাণ্তেহস্তং দিনকরে হনিষ্যতি জয়দ্রেথম্ ॥২৪॥ 

নহি দার! ন মিত্রাণি জ্ঞাতয়ো ন চ বান্ধবাঃ। 
কশ্চিদন্যঃ প্রিয়তম? কু্তীপুত্রাম্মমার্ভুনাৎ ॥২৫। 
অনভ্ভুনমিমং লোকং মুহূর্তমপি দারুক ! | 

উদীক্ষিতুং ন শক্তোহহং ভবিতা ন চ তত্তথা ॥২৬॥ 
অহং বিজিত্য তান্ সর্বান্ সহসা সহয়দিপান্। 

অজ্ন1র্থে হনিষ্যামি সকর্ণান্ সম্থযোধনান্ ॥২৭॥ 

শ্বো৷ নিরীক্ষস্ত মে বীর্ধ্যং ভ্রয়ো লোকা মহাঁহবে | 

ধনগ্জয়ার্ধে সমরে পরাক্রান্তস্ত দারুক ! ॥২"॥ 

শ্বে৷ নরেন্দ্রসহআণি রাঁজপুত্রশতানি চ। 
সাশ্বদ্িপরথান্যাজৌ বিদ্রবিয্যন্তি দারুক ! ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
তহি তদ্বধে ক উপায় ইত্যাহ সইতি। শ্বঃ পরদিনে ॥২৪। 

ননঙ্ট্রনার্থে ত্বৎ কথং স্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গং করিধাসীত্যাহ নহীতি। দারাঃ কলজাণি ॥২৫॥ 
অনেতি। উদীক্ষিতুমবলো কয়িতুম্। তদ্ভুবনম্, তথ| অনজ্ুনঞ্চ ন ভবিতা ॥২৬| 

অহমিতি। তান্ বিপক্ষ/ন্ হরৈরশ্বৈ: দবিপৈহ্ৃস্তিভিশ্চ সহেতি তান্ ॥২৭। 
শ্বইতি। শ্বঃ পরধিনে, নিরীক্ষস্থ শিরীক্ষল্থাম্। সমরে মৃত্াযুক্তে ॥২৮। 
শ্বইতি। অখৈদিপৈহস্তিভিঃ রথৈশ্ সহেতি ভাশি, বিদ্রবিষুন্তি পলায়িযান্তে ॥২৪ 

অতএব আমি আগামী কল্য তাহা করিব, যাহাতে কুম্তীনন্দন অজ্ঞন স্ধ্য 

অস্ত যাইবার পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন ॥২৪॥ 
ভাধ্যা, মিত্র, জ্ঞাতি, কিংবা বন্ধু এমন কি কুস্তীনন্দন অজ্জনতিন্ন অন্য 

কোন ব্যক্তিই আমার সেরূপ প্রিয়তম নহে ॥২৫। 

দারুক! এমন কি, আমি মুহূর্তকালও অজ্ঞনশুন্ত এই জগৎ দেখিতে সমর্থ 
নহি। তবে সে জগৎ সেরূপ হইবেও না ॥২৬॥ 

আমি জয় করিয়া অঙ্গনের জন্য শীঘ্রই কর্ণ, ছুর্য্যেধন এবং তাহাদের হস্তী 
ও অশ্বপ্রভৃতির সহিত সমস্ত কৌরবপক্ষকে সংহার করিব ॥২৭॥ 

দারুক! আগামী কল্য আমি অজ্ঞুনের জন্য মহাঁযুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ 

করিতে থাকিলে, ত্রিভুবনের লোক আমার শক্তি দর্শন করিবে ॥২৮। 

(২৫)...প্রিয়তরঃ-..ব| নি। (২৯)-"'বিদ্রবিষ্তামি দারুক !_-বা নি। 
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সবস্তাং চত্রপ্রমথিতীং ড্রক্ষ্যসে নৃপবাহিনীম্। 

ময়! ভ্রুদ্দেন সমরে পাগুবার্থে নিপাতিতাম্ ॥৩০। 
শ্বঃ সদেবাঃ সগন্ধরাঁ পিশাচোরগরাক্ষমাঃ। 

জ্ঞাস্তন্তি লোকাঃ সর্বেব মাং সুহ্ৃদং সব্যনাচিন? ॥৩১। 

যন্তং দেষ্টি স মাং দেষ্টি যস্তর্চানু স মামনু। 
ইতি সঙ্কল্ল্যতাঁং বৃদ্ধা শরীরাদ্ধং মমার্জুন? ॥৩২॥ 

তথা ত্বং মে প্রভাঁতীঁয়াঁমস্তাঁং নিশি রথোতমম্। 

কল্পয়িত্ব। যথাশাস্ত্রমাদাঁয় ব্রজ সংঘত? ॥৩৩| 

গদাঁং কৌমোদকীং দিব্যাং শক্তিং চক্রং ধনুঃ শরান্। 
আরোপ্য বৈ রথে সৃত! সর্ব্বোপকরণানি চ ॥৩৪। 

ভারতকৌমুদী 
শ্বইতি। নৃপবাহিনীং ছুধ্যোধনসেনাম্ ॥৩০| 

শ্বইতি। সব্যসাচিন; সুহৃদং জ্ঞাশ্যাস্তি সর্বথ| তত্সাভাধাকরণাদিতি ভাবঃ ॥৩১। 

যুইতি। অনু ইথস্ভৃতঃ প্রির ইতর্থ:। কর্ধপ্রবচণীরে দিতীয়া ॥৩২| 

তথেতি। কল্পরিহ। সঙ্জীকৃত্য। সংযতঃ অশ্বচালনে সাবধান: ॥৩৩| 

গদীমিতি। কৌমোদকীৎ নাম, “কৌমোদকী গদ1” ইতামরঃ। সর্বে/পকরণাণি 

অসিচন্মাদীনি। রথস্ত উপ উপরি তিষ্ঠতীতি তশ্মিন্ বৈনতেরস্য গরুড়ন্য। জাঙগনদানাং 

দারুক! আগামী কল্য হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সহম সহজ রাজা ও 

শত শত রাজপুত্র যুদ্ধে পলায়ন করিবেন ॥২৯। 

দারুক! কাল তুমি দেখিবে--আমি ক্রুদ্ধ হইয়া! পাণগডবগণের জন্য যুদ্ধে 

চক্রদ্বারা মথিত করিয়া ছুর্য্যোধনের সৈন্য নিপাতিত করিব ॥৩০| 

দেব, গন্ধবর্ব, পিশাচ, নাগ, রাক্ষস ও সমস্ত লোক কাল আমাকে অঙ্জানের 

সুন্ধদ্ বলিয়া! জানিতে পারিবেন ॥৩১॥ 

যে অঙ্জনের দ্বেষ করে, সে আমারও দ্বেষ করে এবং যে অজ্জনের প্রিয়, সে 

আমারও প্রিয় (স্থল কথা--) অজ্জন আমার অর্ধ শরীর ইহা কাল সকলে 

বৃদ্ধিদ্ধার অবগত হউক ॥৩১। 

দারুক ! এই রাত্রি প্রভাত হইলেই তুমি আমার উত্তম রথখান।কে যুদ্ধ- 

শাস্ত্র অন্নসারে সাজাইয়া লইয়! সাবধানে যাইবে ॥৩৩| 

সারথি দারুক ! তুমি আমার কৌমোদকী গদা, দিবা শক্তি, চক্র; ধন 

বাণ, ছত্র এবং অন্ত সমস্ত উপকরণ রথে তুলিয়া লইয়া, ধ্বজের উপরে রথশোভা- 



৫৬০ মহাভারতে দ্রোণ- 

স্থানঞ্চ কল্পযিত্বাথ রথোপস্থে ধ্বজোততমে। 
বৈনতেয়স্ত বীরস্ত সমরে রখশোতিনঃ ॥৩৫। 
ছত্রং জান্বুনদৈর্জালৈররকর্জলনসম্নিভৈ? | 
বিশ্বকর্মকৃতৈদিব্যৈরশ্বানপি বিভূষিতান্ ॥৩৩॥ 
বলাহকং মেঘপুষ্পং শৈব্যং স্বগ্রীবমেব চ। 

যুক্ত বাঁজিবরান্ বন্তঃ কবচী তিষ্ঠ দারুক ! ॥৩৭॥ (কলাপকম্) 

প1ঞ্চজন্যস্ত নির্ধোষমার্ধভেণৈব পুরিতম্ । 

শ্রত্বা স্বভৈরবং নাদমুপঘাঁয়। জবেন মাঁম্ ॥৩৮॥ 

একা হাহমমর্ধঞ্চ সর্ধবছুঃখানি চৈব হ। 

ভ্রাতুঃ পৈতৃজরেযস্ত ব্যপনেষ্যামি দারুক ! ॥৩৯। 

সর্তবোপায়ৈর্ধতিয্যামি যথা বীভৎস্থরাহবে । 
পশ্যতাং ধার্ভরাষ্ট্রীণাং হনিষ্যতি জয়দ্রথম্ ॥৪০॥ 

ভারতকৌমুদী 
্বর্ণানামিমানীতি জাঙ্দননাশি তৈ:, অর্কজলনসন্নিতভঃ ্ষ্যাপ্নিবছুজ্জলৈঃ ৷ ব্লাহকাদীনি 
চত্বারি চতুর্ণামশ্বনাং নামানি। তেঘাং বু্পত্রযস্থ প্রাশুক্তাঃ। যুক্ত) রথে সংযোজা, যণ্ডে। 

রথচালনে বান কবচী বন্মঘাবা চ মন্ তিষ্ট ॥৩3-৩৭। 

পাঞ্চেতি। আর্দভেণ খম ভম্বরেণ, পূরিতং পুবণজণিতম্। নাদং কোলাহলঞ্চ ॥৩৮। 

একেতি। অমধতৎ কোধম্। আতুরজ্রনন্ত, পৈতৃঘজেরস্য পিতৃষ্পুত্রস্ত ॥৩৯। 

সবেতি। বীভংন্ুবচ্ছুনঃ। পশ্ঠতামিত্যনাদরে যি ॥৪০॥ 

কারী বীর গরুড়ের স্থান কল্পনা করিয়া, বিশ্বকন্মনিম্মিত, সূর্য্য ও অগ্নির হ্যায় 
উজ্জল এবং দিবা স্বর্ণজালে বিভূষিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও স্থুগ্রীবনামক 

চারিটী উত্তম অশ্রকে রথে সংযুক্ত করিয়া, কবচ ধারণপূব্বক যন্তবান্ 
হইয়া থাকিও ॥৩3_-৩৭॥ 

তা"র পর খবভম্বরপুরণজনিত পাঞ্চজন্যশঞ্ঘের ধ্বনি এবং ভয়ঙ্কর কোলাহল 

শুনিয়া বেগে আমার নিকট আমিও ॥৩৮। 

দারুক! আমি একদিনেই পিতৃতবস্থপুত্র ভ্রাতা (পিস্তুত ভাই) অঞ্জুনের 

ক্রোধ এবং সমস্ত দুঃখ দূর করিব ॥৩৯॥ 
আমি সমস্ত উপায়ে এমন চেষ্টা! করিব, যাহাতে অর্জুন যুদ্ধে ধার্তরাষ্ট্রগণের 

সমক্ষেই জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন ॥৪০॥ 

(৩৫)-"রথোপন্তে ধরজশ্য মে-..বঙ্গ বদ্ধ বানি। (৩৬)-.অশ্বান্পি বিভূষয়--.নি। (৩৭) 

** যন্তঃ ! কবটী তিষ্ঠ' 'পি। (৩৮)-"*অত্ব। চ ভৈরবং নাদম্-. পি। ১ 
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যন্তয যস্ত চ বীভৎস্র্বধে যত্বং করিধ্যতি | 

আশংসে সাঁরথে ! তত্র ভবিতাস্ত গ্রবো জয়ঃ ॥৪১। 

দারুক উবাচ। 
জয় এব ধ্রুবস্তস্ত কৃত এব পরাজয়ঃ | 
যস্ত ত্বং পুরুষব্যাত্র! সারথ্যমুপজগ্মিবান্ ॥৪২॥ 

এবৈতৎ করিয্যামি যথ। মামনুশাসসি। 

স্থপ্রভাতামিমাং রাত্রিং জযায় বিজযন্ত হি ॥8৩॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং দৌথপর্বনণি 
প্রতিজ্ঞায়াং কৃষ্ণদারুকসংভাষণে সপ্ততিতমোহ্ধ্যায়? ॥০| % 

ত। বীভঙঙ্ুবঙ্দ্ীনঃ | তত্র তক্মিন্ তক্ষিন্ শত, অন্য বীভংসোঃ ॥9১। 
জপ ইতি। উপজগ্গিবান অঙ্গীক্কৃতবান্। পুরুষ্ব্যন্রস্বাদেবেতি ভাবং ॥৪২। 

এবমিতি। অন্তশাসসি অন্গশাস্ণি উপদিশসি। বিকরণলোপাভ।ব আর্ধঃ। রারিমিতি 

অভ্যান্তনগযোগে দ্বিতীয়! | বিজয়স্য অঙ্জীনস্ত ॥6৩| 

ইতি মস্থামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শরীহরিদাসসিদ্ধা ্তবাগীশ ভট্টাচধ্যবিবচিতা়াং মহা ভারত- 
টীকারাং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াৎ ঘোণপর্কণি প্রতিজ্ঞায়াং সপ্তিতযো হ্যা; |০। 

পা 

খ্ন্সো। 

----(2)-ী? 

স্৯ _. 

সারথি! আমি আশা করি-_অজ্জন যাহার যাহার বধে যঙ্জ করিবেন, 

সেই সেই শক্রর যুদ্ধেই অর্জনের নিশ্চিত জয় হইবে? ॥$১। 

দারুক বলিল-_পুরুবশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহার সারথ্য স্বীকার করিয়া- 

ছেন, নিশ্চয়ই তাহার জয় হইবে ; পরাজয় কেন হইবে ॥৪১। 

সে যাহা হউক, আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিলেন, আমি সেই 

ভাবেই অর্জনের জয়ের জন্য এই রাব্রিপ্রভাতে সে সমস্ত করিব? ॥9৩। 
০726 
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সপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ? বঙ্গ বর্দ, **একোনাশীতিতমোহ্ধ্যায়। বারা নি। 

৭১ 



একসপ্ততিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ। 
6. তি চি সিসি 
০ 6 

সপ্তায় উবাঁচ। 

কুম্তীপুত্রস্ত তং মন্ত্রং ম্মরন্নেব ধনপ্ীয়ঃ | 

প্রতিজ্ঞামাত্সনো রক্ষন্ মুমোহাচিন্ত্যবিক্রমঃ ॥১॥ 

তস্ত শোকেন সন্তপ্তং স্বপ্নে কপিবরধ্বজম্ | 

আমসাঁদ মহাতেজা ধ্যায়ন্তং গরুড়ধবজঃ ॥২। 

প্রত্যতানন্ত কুষ্ণস্ সর্ববাবস্থং ধনঞ্জয় | 

ন লোপয়তি ধর্মাস্মা ভক্ত্যা প্রেমৃণ। চ সর্ববদ| ॥৩॥ 

প্রত্যু্থায় চ গোবিন্দং স তম্ম! আঁসনং দদৌ। 
ন চাঁসনে স্বয়ং বুদ্ধিং বীভৎস্ব্যদধাতিদা ॥৪8॥ 

ততঃ কৃষ্ণো মহাঁতেজা৷ জানন্ পার্থস্ত নিশ্চয়ম্। 

কুম্তীপুত্রমিদং বাক্যমালীনঃ স্থিতমব্রবীৎ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
কুন্তীতি। তং দ্বিতীপ্নবনবাসকালে ব্যাসপ্রদত্তম্, শিবন্ত মন্ত্ম। মুমোহ নিদদৌ ॥১। 
তমিতি। কপিবরধবজমজ্জ্রনম্। ধ্যায়ন্তং শিবম্, গরুডরধবজঃ কৃষ্ণ ॥২| 

প্রতীতি। ন লোপয়তি ন তাজতি। অধ্যায়সমাপ্তিং যাবত স্বপ্নবৃত্তান্তে! জ্ঞেয়ঃ ॥৩| 

প্রতীতি। স্বয়ং বুদ্ধিম আত্মন উপবেশনেচ্ছাম্। স দগ্ডারমান এবাসীদিত্যর্থঃ ॥5| 

সঞ্জয় বলিলেন-_-মহারাঁজ! ওদিকে অচিন্তনীয়বিক্রমশালী কুন্তীনন্নন 

অর্জন আপন প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করিবার জন্য সেই বেদব্যাস্প্রদত্ত শিবমন্ত্র স্মরণ 

করিতে করিতে নিত্রিত হইয়া পড়িলেন ॥১॥ 

ক্রমে অর্জনের স্বপ্নমধো শোকসন্তপ্ত ও শিবের ধ্যানকারী অর্জনের নিকটে 
মহাতেজ! কষ আগমন করিলেন ॥২। 

কৃষ্ণ আগমন করিলে, ধন্মাত্বা অর্জুন ভক্তি ও প্রণয়বশতঃ সর্বদ। সমস্ত 
অবস্থাতেই গাত্রোখান করিতেন ॥৩। 

সুতরাং তখনও অজ্ঞুন কৃষ্ণকে দেখিয়া! গাত্রোখান করিয়। তাহাকে বসিবার 

আসন দিলেন, কিন্ত নিজে আসনে বসিবার ইচ্ছা করিলেন না, (্াড়াইয়াই 

রহিলেন) ॥৪। 
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মা বিষাদে মনঃ পার্থ! কৃথাঃ কালো হি ছুজয়ঃ। 
কালঃ সর্ববাণি ভূতানি নিয়চ্ছতি পরে বিধো ॥৬| 
কিমর্থঞ্চ বিষাদস্তে তদ্ক্রহি দ্বিপদাং বর! | 
ন শোচিতব্যং বিছুষ|! শোকঃ কার্য্যবিনাশনঃ ॥৭॥ 
ভ, কাঁ্যং ভবেৎ কার্্যং কম্মণ| তৎ সমাঁচর। 
জী বঃ শোকঃ সহি শক্র্ধনগ্রয় ! ॥৮॥ 
শোচন্ নন্দরতে শত্রন্ কর্শযত্যপি বান্ধবান্। 
ক্ষীয়তে চ নরস্তম্মান্ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥৯॥ 

ইত্যুক্তো বাস্্দেবেন বীভৎস্থরপরা'জিতঃ। 
আঁবভাঁষে তদা বিদ্বানিদং বচনমর্থব ॥১০।॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। আসীন উপবিষ্ট: স্থিতং দণ্ডায়মানম্ ॥৫| 

মেতি। ভূতানি প্রাণিন:, শিয়চ্ছতি প্রযোজযতি, পরে বিদৌ কম্মণি ॥৬ 

কিগিতি। বিষাদে! জাত ইতি শেধঃ| হে দ্বিপদাঁং মন্তয্যাণাং বর! |৭| 

যপিতি। কাধাং কম্ম, কাব্যং কর্তব্যম। শক্রুঃ শকত্রত্বরূপঃ কাধ্যনাঘকত্াহ ॥৮| 

শোচন্নিতি। কশদতি ছুঃদীকরোতি। ক্ষীয়তে ক্ষীণসম্প্বতি || 

উহা: বিদ্বান্ জ্ঞাতবস্থতন্বঃ। অর্থবহ যুক্ভিযুক্তম্ ॥১০। 

তাহার পর উপবিষ্ট মহাতেজ। কৃষ্ণ অজুনের প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করিয়া 

দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তাহাকে এই কথা বলিলেন--0৫॥ 

'অজ্জন ! বিষাদে মনোনিবেশ করিও না । কারণ, কাল_ছুজয়। সুতরাং 

কাল সকল প্রাণীকেই পর কর্তব্য নিযুক্ত করে ॥৬| 

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ! কি জন্য তোমার বিষাদ জন্মিয়াছে, তাহ! বল। দেখ--জ্ঞনী 

লোকের শোক করা উচিত নহে । কারণ, শোক কাধ নষ্ট করে ॥৭॥ 

অতএব অজুনি ! যে কার্ধ্য কর্তব্য হুইবে, চেষ্ট। করিয়া তাহ! সম্পাদন 

কর। নিশ্চেটলোকের যে শোক, তাহ! শক্রম্বরূপ ॥৮॥ 

মানুষ শোক করিতে থাকিয়া শক্রদিগকে আনন্দিত এবং বন্ধুদিগকে ছুঃখিত 

করে, বিশেষতঃ নানাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব তুমি শোক করিও না? ।৯| 

রি এইরূপ বলিলে, অপরাজিত ও বুদ্ধিমান অঞ্জন তখন এই যুক্তিযুক্ত 

থা বলিলেন_ ॥১০। 

খা .তদ্রুহি বদতাং বর!.' রা 



৫৬৪ মহাভারতে দ্রোণ_- 

ময়! প্রতিজ্ঞ মহতী জয়দ্রথবধে কৃতা | 

শ্বোহস্মি হস্ত ছুরাত্মানং পুত্রত্মমিতি কেশব ! ॥১১। 

মৎপ্রতিজ্ঞ।বিঘাতা্ঘং ধার্তরাষ্ট্রৈঃ কিলাচ্যুত !। 
ৃষ্ঠতঃ সৈন্ধবঃ কার্য্যঃ সর্বৈপ্তপ্তো মহারথৈঃ ॥১২। 
দশ চৈকা চ তাঃ কৃষ্ণ ! অক্ষৌহিণ্যশ্চ দুর্জয়াঃ। 
হতাবশেষাস্তত্রেমা দশ মাধব ! সংখ্যয়া ॥১৩॥ 

তাভিঃ পরিরৃতঃ সংখ্যে সর্ধ্বিশ্চেব মহারথৈ2 | 

কথং শক্যেত সংদ্রট, ছুরাত্মা কৃষ্ণ! সৈদ্ধবঃ ॥১৪। 
প্রতিজ্ঞাপারণর্ধাপি ন ভবিষ্যতি কেশব ! | 

প্রতিজ্ঞীয়াঞ্চ হীনায়াং কথং জীবেত মদ্বিধঃ ॥১৫॥ 
দুঃখোপায়স্ত মে বীর ! বিকাঁজ্ষা পরিবর্ততে | 

দ্রুতঞ্চ ঘাঁতি সবিত! তত এতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥১৬। 

ভারতকৌমুদী 
ময়েতি। শ্বঃ পর দিনে, অশ্মি অহ্ম্ ॥১১। 
মদিতি। সৈদ্ধবে। জয়দ্রথ। কাধাঃ কর্তবাত খুপ্ে। রঙ্ষিতঃ 1১২। 

দশেতি। দশ চৈকা চাসন্। ইদানীন্ধ দশাক্ষোহিণো। বর্তৃত্তে ॥১৩। 
তাভিরিতি। সংখ্যে রণাঙ্গনে । সৈন্ধবঃ সিক্কুরাজঃ 0১৪ 

অথ জয়দ্রখস্থা দর্শনে ক। ক্ষতিরিত্যাহ প্রতিজ্ছেতি। গ্রতিজ্ঞায়াঃ পারথ্যু্তরণম্ ॥:৫1 

কৃষ্ণ! জয়দ্রথ আমার পুত্রবধের কারণ বলিয়া আগামী কলা চেহ 
দুরাঝআকে বধ করিব, এইরূপ আমি জয়দ্রথবধে গুরুতর প্রতিজ্ঞ। করিয়াছি ॥১১। 

অথ চ কৃষ্ণ! ধাত্বরাষ্ট্রেরা আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার জন্য সমস্ত 

মহারথকর্তৃক রক্ষিতভাবে জয়দ্রথকে পিছনে রাখিবে ॥১২॥ 

কৃষ্ণ! মাধব! কৌরবপক্ষে দুর্জয় এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল; এখন 

হতাবশিষ্ট দশ অক্ষৌহিণী রহিয়াছে ॥১৩। 
স্বতরাং কৃষ্ণ! ছুরাত্মা জয়দ্রথ সেই দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ও সমস্ত 

মহারথগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়! রহিলে, আমর! কি প্রকারে তাহাকে দেখিতে 

সমর্থ হইব ॥১৪॥ 

কৃষ্ণ! তাহাকে দেখিতে না পাইলে, প্রাতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হওয়াও 
আঁমার হইবে না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইলে আমার মত লোক কি করিয়! জীবিত 
থাকিবে ?॥১৫॥ | 

_.(১৩..অক্গৌহিণাঃ সছুর্জয়াঃ,.হস্ত মাধব!...নি। (১৫) প্রতিজ্ঞাপালনধপি-পি। 
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শৌকস্থানস্ত তচ্শ্রত্বা পার্থস্ত ঘিজকে তনঃ | 
সংস্পৃশ্যান্তস্ততঃ কৃষ্ণ প্রাভুথঃ সমবস্থিতঃ ॥১৭। 

ইদং বাক্যং মহাতেজ। বভাঁষে পুষ্করেক্ষণঃ | 
হিতার্থ, পাণুপুত্রন্ত সৈন্ববস্তা বধে ধূতঃ ॥১৮| 

পার্থ! পাশুপতং নাম পরমা স্তর সনাতিনন্। 

যেন সর্ধ্বান্ ম্বুধে দৈত্যান্ জদ্ে দেবো মহেশ্বর? ॥১১। 

যদি তদ্ধিদিতং তেহগ্য শ্বো হন্তাসি জযদ্রথম্। 
অথাজ্ঞাতং প্রপদ্যন্ব মনসা বৃষভধ্বজম্ ॥২০।॥ 

তং দেবং মনসা! ধ্যাত্বা জপন্নীমৃষ্ব ধনগ্ভায় ! | 
ততস্তন্ত প্রসাদাত্বং ভক্ভঃ প্রাপ্ন্যমি তন্মহৎ ॥২১॥ 

ভারতকৌমুদী 
দুঃখেতি।  ছুঃখো দুদর উপায়ো যস্ত তাদুশস্ট জাঙ্খবদ্, বিকাজ। প্রাগ্ছাতা 

আক।জ্া, পরিবর্তে নিবর্তত ইত্যর্থঃ। যাঁতি অস্তম্ড মাগশধঘাসতয় দিনমাগস্টাপ্ হা 

ততশ্চ দীর্ঘকাীলমন্বেষণমপি ন মন্তবেদিতি ভাবঃ ॥১৬| 

শোকেতি। শোকন্ত স্বান কারণম্। দিজঃ পর্সী গরুড়ঃ কেতনে ধরছে বন্য সই 

অস্তঃ সংস্পৃশ্ত আচম্য। আচমনং প্রামুখতয়া সমবস্থাণঞ শিবন্মরণাথম্ ॥১৭| 

ইদমিতি। পুগ্বরেক্ষণঃ পল্পন্যনঃ। সৈন্ধবন্ত জয়রথ) ধৃত; রত ঘ্ুহত 1১৮। 

পার্থেতি। সনাতন্ম্ অনা্ম্। মুবে যুদে ॥১৪| 

য্ীতি। বিদিতং স্থৃতম্, 'প্রাগেব ততগ্রাপে:। অঙ্জাতম্ অগ্নহন্। প্রপথঙ্থ আতা ॥২০। 

অতএব বীর! ছুঃসাধ্য জয়দ্রথবধের আকাজ্কা আমার পরিবন্তিত 

হইয়াছে (উল্টিয়া গিয়াছে)। বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে নুধা ভুত অন্ত যাইয়া 

থাকেন। সেই জন্যই আমি এই কথা বলিতেছি' ॥১৬| 

গরুডধবজ কৃষ্ণ অর্জুনের সেই শোকের কারণ শুনিয়া আমণ করিয়া 

পরে পূর্বমুখ হইয়া থাকিলেন ॥১৭। 

তৎপরে মহাতেজা কৃষ্ণ জয়দ্রথবধে আ গ্রহ।দিত হইয়া আন্দুনের হিতের 

জন্য এই কথা বলিলেন_-॥১৮॥ 

অর্জন! পাশুপত-নামক পরমা চিরস্থাধ়ী। যাহারা মহাদেব 

যুদ্ধে সমস্ত দৈত্য বধ করিয়াছিলেন ॥১৯| 

এখন যদি তোমার সেই অস্ত্রের স্মরণ থাকে, তবে বলা জয়দ্রথকে বধ 

করিতে পারিবে; আর যদি ম্মরণ না থাকে, তবে গাল মনে মহাদেবের 

শরণাপন্ন হও ॥২০॥ 



৫৬৬ মহাভারতে দ্োণ-- 

ততঃ কষ্ণবচঃ শ্রুত্বা সংস্পৃশ্যাস্তো ধনপ্ীয়ঃ | 

ভূমীবানীন একার! জগাম মনসা ভবম্ ॥২২। 

ততঃ প্রণিহিতে। ত্রান্গে মুহুর্তে শু ভলক্ষণে। 
আত্সানমজ্ছুনোহপশ্যদ্গগনে সহকেশবম্ ॥২৩॥ 

পুণ্যং হিমবতঃ পাঁদং মণিমন্ত্চ পর্ববতম্। 

জ্যোতিভিশ্চ সমাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥২৪॥ (যুগ্কম্) 
বায়ুবেগগতিঃ পার্ধঃ খং ভেজে সহকেশবঃ। 

কেশবেন গৃহীতঃ স দক্ষিণে বিভুন! ভুজে ॥২৫॥ 

প্রেক্ষমাণো বহুন্ ভাবান্ জগামাডভুতদর্শনান্। 

উদীচ্যাং দিশি ধন্মাত্া সোহপশ্যচ্ছে তপর্র্বতষ্ ॥২৬। 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। আস্্ম্ব তিষ্ঠ। মহৎ তত পাশুপতান্ম্ প্রাপ্ম্যসি ম্মরিষ্তসি ॥২১॥ 

তত ইতি । অস্তঃ সংস্পশ্ত আচম্য। মনসা ভবং জগাম শিবং দধ্যো |২২| 

তত ইতি। প্রণিভিতে। ধ্যানস্থঃ। অপশ্ঠৎ স্বপ্ন এব, কেশবেন সহেতি সহকেশবসুম্। 
পাদং প্রত্যন্তপর্বভভূতম্, মণিমন্তং নাম পৰতঞ্চাপশ্তৎ | জ্যোতিহিন্েজোতিঃ 1২৩--২৪। 

বাধিতি ৷ বাদোরিব বেগেন গতিযস্ সঃ স্বাগ্নিকত্বাৎ খমাকাশম্ 1২৫| 

গ্রেক্ষেতি । ভাবান্ পধাথান। স কৃষ্ণণহচরোহজ্জবনঃ, অপশ্ঠং স্বর এব ॥২৬| 
( 

অজুনি! তুমি মনে মনে সেই মহাঁদেবকে ধ্যান করিতে থাকিয়া 
মন্্রজপ করিতে থাক। তাহা হইলেই তুমি তাহার ভক্ত বলিয়। 
অনুগ্রহে সেই মহা স্তর পাইবে (স্মরণ করিতে পারিবে)? ॥২১। 

তদনন্তর অঙ্ুন কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া আচমন করিয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইয়। 
একা গ্রচিত্তে শিবের ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥২২॥ 

তৎপরে ধ্যানস্থ অজুনি শুভলক্ষণ ত্রান্গমুহুর্তে আকাশে কৃষ্ণের সহিত 

আপনাকে দেখিতে পাইলেন এবং হিমালয়ের সন্নিকটে তেজে পরিপূর্ণ ও 

সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পবিত্র মণিমান্ পর্বত দর্শন করিলেন ॥২৩-২৪।॥ 

ক্রমে অর্জুন কৃষ্ণের সহিত বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিয়া উচ্চ আকাশে 

উঠিলেন; তৎকালে ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনের দক্ষিণ বাহু ধারণ করিয়া- 

ছিলেন ॥২৫॥ 

পরে ধন্মাত্বা অজ্জবন অদ্ভ,তদর্শন বহুতর পদার্থ দর্শন করিতে করিতে উত্তর 

দিকে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি শ্বেতপর্ববত দর্শন করিলেন ॥২৬। 



পর্ববণি একসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়; ৫৬৭ 

কুবেরস্ত বিহারে চ নলিনীং পদ্মভূষিতা মৃ। 
সরিচ্ছে ষ্টাঞ্চ তাং গ্গাং বীক্ষমাণো বহুদকা স্ ॥২৭। 
সদাপুষ্পফলৈর্ ক্ষৈরূপেতাং স্কষটিকোপমাম্। 
সিংহব্যাপ্রসমাকীর্ণাং নানাসগসমাকুলাম্ ॥২৮॥ 
পুণ্যাশ্রমবতীং রম্যাং মনৌজ্ঞাগুজসেবিতামৃ। 
মন্দরস্ত প্রদেশাং্চ কিন্নরোদ্গীতনাদিতান্ ॥২৯॥ 

হেমরপ্যময়েঃ শৃ্গৈর্নানৌষধিবিভূষিতান্ | 
তথা মন্দারবৃক্ষিশ্চ পুগ্পিতৈরুপশোভিতান্ ॥৩০॥ (কলাপকম্) 

মিদ্ধীপ্তনচয়াকারং সংপ্রাপ্তঃ কালপর্ববতম্ | 

ব্রহ্গতুঙ্গং নদীশ্চান্তাস্তথা জনপদানপি ॥৩১। 

সুশৃঙ্গং শতশৃঙ্গঞ্চ শর্ষাতিবনমেব চ। 

পুণ্যমশ্বশিরঃ স্থানং স্থানমা থর্ববণস্ত চ ॥৩২। 

রৃযদংশঞ্চ শৈলেন্দ্রং মহামন্দরমেব চ। 

অপ্নরোভিঃ সম কীর্ণং কিন্নরৈশ্চোপশোভিতম্ ॥৩৩॥ (বিশেষকম্) 
ভারতকৌমুদী 

কুবেরস্তেতি | বিহরত্যন্মিমিতি বিহার উদ্ানং তন্মিন্, নণিনীং পদ্মনবসীম। সদ 

পুষ্পাণি ফলাণি চ যেধু তৈ%, স্কটিকোপমাং স্কটিকবখ স্বচ্ছজলাম্। নানা মুগৈং পশ্ুতিঃ 
সমাঞুলাৎ ব্যাপ্তাম মনোজ্ঞৈর গুজৈঃ পঙ্ষিভিঃ সেবিতাম্। মনারন্ত পর্বতন্ত কিন্নরাণানুদগীতৈ- 

রুচ্চম্বরগানৈর্নাদিতান্। নানা ওষধিভিলতাভিবিভূষিতান। বীক্ষমাণো জগামেতা- 
বুত্তিঃ ॥২৭_-৩০। 

সিপ্ধেতি। ব্রঙ্গতুঙ্গং নাম পর্বতম্। সুশূঙ্দং শতশৃর্ঘক পর্বতম্। আখরণন্থা ঝযেঃ | 

সমাকীর্ণৎ ব্যাপ্তম্ ।৩১--৩৩। 

_ তাহার পরে তাহারা কুবেরের উদ্যানে একটা পন্মভূষিত সরোবর এবং 

বহুজলপূর্ণ নদীশ্রেষ্ঠ! গ্গাকে দর্শন করিলেন ; তাহার জল ক্ষটিকের ন্যায় নিশ্মল 
এবং তীরে সব্বদ! পুম্প-ফলান্বিত নান[ন্ধি বৃক্ষ ছিল তাহার মধ্যে সিংহ, 

ব্যা্র ও অন্যান্য নানাবিধ পশু বিচরণ করিতেছিল, পবিত্র আশ্রম সকল শোভ। 

প।ইভেছিল ও সুন্দর পক্ষী সকল উড়িয়৷ বেড়াইঠেছিল। আর মন্দরপর্ধতের 

সন্নিহিত প্রদেশে কিন্নরেরা গান করিতেছিল এবং স্বর্ণয় ও রৌপ্যময় শৃঙ্গ, 
নানাবিধ লতা ও পুষ্পময় মন্দারবৃক্ষ সকল সে প্রদেশগুলির শোভ| জন্ম।ইতে- 

ছিল ॥২৭---৩০॥ 

. (২০)..ক্কটিকোপলাম্.+.পি বা নি। 
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টি নিবি হিসেব উন সপ ্লি 

৫৬৮ মহাভারতে দ্রোণ-_- 

তশ্মিন্ শৈলে ব্রজন্ পার্থ; সকৃষ্ণঃ সমবৈক্ষত | 
শুভৈঃ প্রত্রবণৈজুষ্টাং হেমধাতুবিভূষিতীম্ ॥৩৪। 
চন্দ্ররশ্মিপ্রকা শাঙ্গীং পৃথিবীং পুরমালিনীমৃ। 
সমুদ্রাংশ্চাডুতাকারা নপশ্যৰহুল।করান্ ॥৩1॥ (যুগখ্মকম্) 

বিয়ন্দযাং পৃথিবীঞ্চেব তথা বিষুপদং ব্রজন্। 
বিস্মিত; সহ কৃষ্জেন ক্ষিপ্ডো। বাণ ইবাভ্যগাৎ ॥৩৬॥ 

গ্রহনক্ষব্রসো মানাং সুর্ধ্যাগ্র্যোশ্চ সমত্বিষমূ। 
অপশ্যত তদ! পার্ধো জ্বলন্তমিব পর্বতঘ্ ॥৩৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
তন্ষিন্নিতি। জুষ্টাং সেবিতাম্। চদ্ররশিপ্রকাশানি অঙ্গাশি যস্তাস্তীম্ ॥৩৪--৩৫। 

বিয়দিতি। বিন্মিতঃ পার্থঃ কুষ্জেন সহ তথ বিষুপদমাকাশং ত্রঙ্গন্, ক্রমেণ পৃথিবীম্, 

 স্বর্গম্ বিযদাকাণঞ্চ, গিপ্তে। বাণ ইব, অভ্যগাৎ স্বপ্পে অত্যক্রামৎ ॥৩৬| 

গ্রহেতি। গ্রহ! বৃহস্পত্যাদরঃ। সমত্থিষং সমানছ্যাতিম্ ॥৩৭| 
স্ব দ্য 

ক্রমে কৃষ্ণ ও অজু যাইতে যাইতে ্িপ্ধ কজ্জলর।শির ন্যায় কালপর্বত, 
্ক্মতুঙ্গপৰত, অন্যান্য নদী, বহু জনপদ, স্ুশৃঙ্গ ও শতশূর্গ পর্বত, শর্ধাতিবন, 

পবিত্র অশ্বশিরঃস্থান, আথবণঝধির তপোবন, বুষদংশপবর্বত অতিক্রম করিয়া 

অপ্নরোগণবাপ্ত ও কিন্নরশোভিত পব্রতশ্রেষ্ঠ মহামন্দরে যাইয়া উপস্থিত 

হইলেন ॥৩১__৩৩। 

কৃষ্ণ ও অজুনি সেই মহামন্দরপর্বতের উপর দিয়। যাইতে থাকিয়া দেখি- 
লেন-__শীচের দিকে ব্বর্ন ও নানাধাহুবিভূষিত এবং নগরমালাশ।লিনী পৃথিবীর 

অঙ্গ সকল নুন্র প্রত্রবণ (ঝূরণ।) পতিত হইতে থাকায় চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রকাশ 

পাইতেছে ; আরও দেখিলেন__বনু রত্বের আকর সমুদ্র সকল অদ্ভুত আকারে 

বিরাজ করিতেছে 1৩৪--৩৫।॥ 

অজ্ঞন কৃষ্ণের সহিত সেইভাবে আকাশে গমন করিতে থাকিয়! বিন্ময়াপন্ন 

হইয়া নিক্ষিপ্ত বাণের হ্যায় দ্রুত পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ অতিক্রম করিতে 
লাগিলেন ॥৩৭॥ 

ক্রমে তিনি_ গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্যা ও অগ্নির হ্যায় উজ্জ্বল একটা পর্বত 

দেখিতে পাইলেন ॥৩৭। 

(৩৫)..'প্রভাসাঙ্গীম্." বদ্ধ । 



পর্ববণি একসপ্ততিতমো হধ্যায়ঃ | 

সমাসাগ্ঘ তু তং শৈলং শৈলাগ্ে সমবস্থিতমৃ। 
তপোনিত্যং মহাত্মানমপশ্যদ্বৃষভধ্বজমূ ॥৩৮ 
সহত্রমিব সূরধযাণাং দীপ্যমানং স্বতৈজস| | 
শুলিনং জটিলং গৌরং বন্ধলাজিনবাসসম্ ॥৩৯ 
নয়নানাং সহত্ৈশ্চ বিচিত্রাঙ্গং মহোজসম্ | 
পার্বত্য! সহিত দেবং ভূতসংঘৈশ্চ ভাস্বরৈঃ ॥8০| 
গীতবাদিত্রসংহ্রাদৈহীস্তলাস্তসমন্থিতৈঃ | 
বল্পিতান্ফোটিতোৎকুষ্টৈঃ পণ্যে ন্বৈষ্চ শোভিতম্ ॥8১। 
স্তযমানং সবৈদিব্যৈসূনিভিত্রক্ষবাদিভিঃ। 
গোপ্তারং সর্ববভূতানামিষ (সধরমচ্যুতম্ ॥৪২॥ (কুলকস্) 
বাস্থদেবস্ত তং দৃষ্ট। জগাম শিরস! ক্ষিতিনূ। 
পার্থেন সহ ধন্মাত্মা গৃণন্ ত্রহ্ম মনাতনয্ ॥৪৩| 

ভারতকৌমুদী 
সমিতি। তপে। শিতাং সদাতশত যৃ্ত তম্। বৃদভবক্গং মৃহাপেব্মূ। জিন জট, 

ধারিখম্, মা শুত্রবরণমূ, বঙ্গনবং অঙ্গিণং বানর বাদে। ঘগ তন্। ভূতস'টপ' প্রথথনটনঃ | 
গীতা ঃ সংহাদৈখিলিতণন্দৈ হান্তম আগোরহাস? লাস্ত; শ্বীনুতাম্, "পুনুতা” তাগ্তবং 
প্রা; বর লাস্তমুচাতে” ইতি সঙ্গীতনারায়শধৃতনারদবচন।ৎ তাডযাং সদবিতৈঃ। 
বগিতং তাগুবম্ আক্ষোটতং সশন্দং নৃতাম্ উংক্রু্ং তালান্তঘাবী শনট2| ব্রঙ্গবাদিতি- 
বেদবন্তডিঃ। গোপ্তারং রক্ষকম্, ইঘাসধরং ধন্ুদ্ধবম্, অচাতং যোগাদন্বম্ ।৩৮--৪১। 

বাতি! শিরস ডি গাম ভূতপপয্যন্থং মণ্টকং নমিতবান্। গুন্ স্বন্ ॥৪৩| 

৫৬৯ 

পরে কৃষ্ণ ও অর্জন সেই পর্বতে উপস্থিত হইয়া তাহার উপরে অবস্থিত 

সব্বদা তপস্যায় ব্যাপুত মহায্া মহাদেবকে দর্শন করিলেন। তৎকাঁলে সর্ব- 

ভূতের রক্ষক, শুভ্রবর্ণ, ধনুদ্ধারী ও যোগ হইতে অন্রষ্ট মহাদেব আপন তেজে 
সহস্র সর্ধ্যের স্যায় দীপ্তি পাইতেছিলেন; তাহার হস্তে শূল, মস্তুকে জটা ও 

পরিধানে বন্ধলের ন্যাঁয় ব্যাঘ্রচম্্ ছিল; পাবতীদেবী ও তেজস্বী প্রমথগণের 

সহিত তিনি উপবিষ্ট ছিলেন; তাহার সম্মুখে গীত ও বাদাধবনি হইতেছিল, 

তাহ।র সঙ্গে হাস্ত ও স্ত্রীবৃত্য চলিতেছিল ; গ্রমথগণ উদ্ধত নতা, সশব নৃত্য 

ও তালে তালে শব্দ করিতেছিল, পবিত্র গন্ধ বাহির হইতেছিল এবং _বেদবাদী 
মুনির! দিব্য স্ততিবাক্যদ্বারা তাহার স্তব করিতেছিলেন ॥৩৮--৪২॥ 

(৪০). -বিচিত্রাংশুম্..ভৃ তসংধৈশ্চ ভাঙ্গরৈ_পি। 

৭২, 



৫৭ মহাভারতে ] দ্রোণ_- 

লোকাদিং বিশ্বকম্মীণমজমীশানমব্যয়ম্ 

মনসঃ পরমাং যোনিং খং বায়ুং জ্যোতিষাঁং নিধিম্ ॥8৪| 

অফ্টারং বারিধারাণাং ভূবশ্চ প্রকৃতিং পরামূ। 

দেবদানবধক্ষাণাং মানবানাঞ্চ সাঁধনম্ ॥৪৫॥ 

যোগানাঞ্চ পরং ব্রহ্ম দৃষ্টং ব্রহ্মবিদ।ং নিধিম্ । 
চরাঁচরস্ত অরঞ্টারং গ্রতিহর্তারমেব চ ॥৪৬| 

কালকোপং মহাজানং শক্রদূর্যগুণোদয়ম্। 

ববন্দে তং তদ। কৃ বাউনৌবুদ্ধিকর্মাভিঃ ॥৪৭॥ (কল[পকম্) 

ভারতকৌমুদী 

লোৌকেতি। লোকানামাদিং নিত্যত্বাদুৎপত্তেঃ পূর্বমপি স্থিতম্, বিশ্ব জগৎ কর্ম 

স্থট্টিবিষয়ো যস্ত তম্, 'অজং জন্মরহিতম্, ঈশানং জগন্রিয়ন্তারম্ অব্যয়ম্বিনশ্বরম্,। মনসো! 

মনোবুভ্তেঃ পরমাং যেণিং প্রধানং হেতৃম্, খম্ আকাশরূপং ব্যাপিত্বাৎ, বাঘুং মর্গগন্থাং, 

জ্যোতিযাং নিপিমাশ্রয়ং সুষ্যাদীনামপি জ্যোভিধিধানাৎ, বারিপারাণ।ং সমুদ্রাদীনাং আষ্টারম্ 

ভুবে। ভূলোকশ্ পরাং প্রক্কৃতিং কারনম্। দেবেত্যাদিকং প্রণিনাত্ো পণক্ষণম্। সাধনং 

নিষ্ন্তেঃ কারনম। যোগানাং চিন্তবৃত্তিনিরোধ।নাং পরং ধাম, দুষ্টং সাক্ষাত ব্রঙ্গ, ব্রহ্মবিদাং 

নিধিমাশ্ররম। প্রতিহত্তারং নাশখিতারমূ। কালে যম ইব কোপো। যন্ তম্ঃ শ্রস্ত সুধ্যন্য 

চযে গুণাঃ শৌধাত।পাদরূস্তেযামুদয় উতৎপত্তিধম্মাত্তম্। বুদ্ধিবত্র তদ্িষয়ে। দেহস্তস্য কর্ম 

নমনম্ |8৪--৪৭1 

ভারতভাবদীপঃ 

কুন্তীতি ॥১--৩৫॥ তথ! চ ব্রজন্ বিষুঃপদমাকাশমভ)গাদিতান্বঘঃ ॥৩৬-৪০॥ লাশ্যং নৃত্যম্ 
বন্সিতমিতস্ততঃ প্রচার অ।স্ফোটিতং ভুূজাড়গরঃ, উংরষ্টমুচ্চৈঃ স্থশিতম্ ॥৪১--৪৩| লোক।- 

নামাদিমুপাদানং বিশ্বং জগত কর্ধ প্রাপাং যন্য ঈশানম প্রতিহথতেচ্ছম্ অবারমবিকারং মনসঃ 

পরমং বুত্তিনিবৃত্তিকারণম্, যোনিযুখ্পতিস্থানঞ্চ জ্যোতিযাং তেজসাং নিধিমধিষ্ঠানম্ ॥9৪॥ পরাং 

মৃলভূতাম্, প্রক্কতিং প্রধানম্ সাধনহ পিদ্ধেনিধানম্॥৪৫॥ 'যোগিনাৎ যোগদশিনাং পরমাঅয়ং 

ৃষ্টং টড ব্র্গতব্বং ব্রক্ষবিদাং নির্ধিং রহস্য. |৪১। কাল ইব কোগো যস্য শত্রম্ত গুণ। 

অর্জনের সহিত ধর্াস্া 1 কৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া সেই সনাতন ব্রন্মের স্তব 

করিতে থাকিয়। মস্তকদ্বারা ভূতলস্পর্শ করিলেন ॥৪৩। 

জগতের আদি, জগতের ক জন্মরহিত, ঈশ্বর, অবিনশ্বর, মনোবৃত্তির 

প্রধান কারণ, আকাশ ও বায়ুস্বরূপ, তেজের আশ্রয়, জলের স্থষ্টিকর্তা, পৃথিবীর 

প্রধান হেতু, দেব, দানব, যক্ষ ও মনুয্যপ্রভৃতির স্থষ্টিকারী, যোগের আশ্রয়, 

: $৭)..অবন্দত তদ। কষ . বর্,...ববনতুস্তদা কৃফৌ...নি। * 



পর্ববণি একসগুতিতমোধ্ধ্যায়ঃ | 

বং প্রপশ্থান্তি বিদ্বাংসঃ সুগ্ষাধ্যাত্পদৈধিণঃ | 
তমজং কারণাস্বানং জগ্মতুঃ শরণং ভবম্ 18৮ 

অজ্জুন্চাঁপি তং দেবং ভূয়ো৷ ভুয়োহভ্যবন্দত | 
জ্ঞাত্বা তং সর্ববভূতাদিং ভূতভব্যভবো্ঘবঘ্ ॥৪৯। 
ততস্তাবাগতৌ দুষ্ট নরনারায়ণাবুভৌ । 
স্থগ্রসন্নমনীঃ সর্বঃ প্রোবাঁচ স হসনিব ॥৫০। 
স্বাগতং বাং নরশ্রেষ্টাবুক্তিষ্ঠেতাঁং গউরুমৌ | 
কিঞ্চ বাঁশীপ্দিতং বীরৌ ! মনসঃ ক্ষিপ্রমুচ্যতাম্ ॥৫১। 

যমিতি। ুক্মং যদধ্যাত্বপদং পরং তরঙ্গ তদিচ্ছন্ীতি তে, বি/'সো জ্ঞানিম, 
প্রপত্তান্থি গুকর্ষেণ ধ্যানেনাবলোকয়ন্তি । তমজং জন্মরহ্িতমূ, কারণ।আ্থান জগতকারণ [ভূতম্, 
ভব শিবম্ শরণৎ জগতুঃ রুফণাজ্জুনাবিতি শেষ: ॥৪৮| 

অঞ্জন ইতি। তৃতানামতীতানাহ ভব্যানাং ভবিষ্যত ভবানাৎ ভবতাঞ্চ উদ্ববো 
যম্মান্তম্ 1৪৯] 

তত ইতি। নরনারায়ণৌ তয়োরবতারভুতো অল্নকুফৌ | অর্ধো। মহ]দেবঃ ॥৫০| 
্বাগতমিতি। বাং যুবয়োঃ, হে নরশ্রেষ্ঠৌ! গতক্লুমৌ ভবতম্। বাণ যুবধোঃ 16১ 

প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, হ্মাজ্ঞদিগের আশ্রয়, স্থাবর ও জঙ্গমের সষ্টিকর্া ও সহত্ত। এবং 
ধাহার ক্রোধ যমস্বরূপ, যাহার আত্ম! (স্বরূপ) বিশাল, আর ইন্দ্র ও স্বার্যার 
গুণগুলি ধাহ। হইতে উৎপন্ন হইয়ছে, সেই মহাদেবকে তখন কুঞ্চ বাকা, মন ও 

দেহের ব্যাপারদ্বার! নমস্কার করিলেন ॥৪৪-৪৭॥ 

ত্রহ্মপদাীভিল|ষী জ্ঞানীরা সবদা ধ্যানে ধাহাকে দর্শন করেন, কৃষ্ণ ও অজঙ্ঞুন 
সেই জন্মরহিত ও জগতের কারণস্বরূপ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন ॥৪৮। 

অঙ্জনও তাহাকে সমস্ত ভূতের আদি এবং ভুত, ভবিষ্যং ও বর্তমান 
পদার্থের স্থষ্টিকর্তব্ূপে জানিয়া সেই মহাদেবকে বার বার ননগ্কার 

করিলেন ॥৪৯॥ 
তাহার পর মহাদেব নর ও নারায়ণের অবতার সেই অজ্জন ও কৃষ্ণকে 

অ।গত দেখিয়া অত্যন্তপ্রসন্নচিন্ত হইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন বলিলেন--0৫9। 
'নরশ্রেষ্ঠ ছুই জন! তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে তা? তোমর! 

গাত্রোথান কর এবং পরিশ্রম দূর কর, আর তোমাদের মানের রী কি, তাহা 

সত্বর বল ॥৫১॥ 

:(৪৯)-..অপ্যবনত-..পি। (৫১): প্রহন্মিব_পি। 

৫৭১ 
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যেন কার্যেণ সংপ্রাপ্তৌ যুবাং তৎ সাধয়াম্যহমৃ। 
ব্রিয়তামাত্মনঃ শ্রেয়স্তৎ সর্ববং প্রদদামি বাম্ ॥৫২॥ 

ততস্তদ্চনং শ্রুত্বা প্রত্যুত্থায় কৃতাগ্লী । 

বাহ্থদেবার্জুনো সর্ব তুষ্ট,বাতে মহামতী। 
ভ্ত্য! স্তবেন দিব্যেন মহাত্মানাবনিন্দিতৌ ॥৫৩॥ 

বাস্থদেবাজ্জনাবৃচতুঃ | 

নমো! ভবায় সর্ববায় কুদ্রায় বরদায় চ। 

পশুনাং পতয়ে নিত্যমুগ্রায় চ কপদ্দিনে ॥৫৪॥ 
মহাঁদেবাঁয় ভীমায় ত্র্যন্বকায় চ শান্তয়ে। 

ঈশানায় মখঘ্বীয় নমোইস্বন্ধকঘাতিনে ॥৫৫॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
যেনেতি। সংগ্রাপ্ধী আগত । শ্রেয়া সঙ্গলমূ। বাং দুবাভ্যাম্ ॥৫২| 
তত ইতি । সর্ব মহাদেবম্, তুষ্ট বাতে তুষ্ট বতুঃ। ফট্পাদোহয়ং শ্লোক? ॥৫৩| 

নম ইতি। ভবত্যন্মাজ্ঞগদিতি ভবন্তুল্মৈ, সর্বায় সর্বব্যাপকায়, রুপ্রায় সংহারঘ্চিহাথ 
রোদনহেতবে, বরদায় ভক্তেষভীষ্টদাত্রে। পশূনাং জন্ত,নাং পতদ্ষে রক্ষকার, উগ্র/ম স'ভ।র- 
কালে ভীষণায়, কপদ্দিনে জটাজটধারিণে, “কপন্দোইস্ত জটাজটঃ” ইত্যমরঃ |৫৪| 

মহেতি। মহাদেবায় দেবেযু প্রধানায, ভীমষায় পাপিনাং ভয়হেতবে, ত্রন্ধকাঁষ এশি- 
শুর্ধ্যাগ্রিরূপত্রিনেত্রাঞ শানুয়ে শিবরূপেণ শান্থিহেতবে। ঈশানায় জগদীশ্বরাস, নখদ্ায 

দক্ষযজ্ঞনা শকায়, অন্ধবঘাতিনে অন্ধকাসুরনাশকায়, আবয়োনযোহস্ত ॥৫৫| 

ভারতভাবদীপঃ 

এশ্বধ্যাদয়ঃ সূরধ্যস্য গুণাঃ প্রতাপাদয়ঃ তেষামুদয়ে! যম্মাৎ ॥৪৭॥ কারথাত্মনং কারণিকম্বভ।বম্ 

॥৪৮--৫৩॥ ভবঃ সর্বপ্রৃত্বাৎ, সর্ববঃ সংহারাৎ ॥৫8| শান্তিং শমপ্রধানত্বাৎ ॥৫৫॥ হবিঃ 
দ্প- 

তোমরা যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছ, তাহ। আমি সম্পাদন করিব। অতএব 
তোমরা নিজেদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগকে সে সমস্তই দান 
করিব? ॥৫২।॥ 

তদনন্তর মহাবুদ্ধি, মহাত্মা ও অনিন্দিতস্বভাব কৃষ্ণ ও অজ্ঞন মহাদেবের 

সেই কথা শুনিয়া, গান্রোথান করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিভরে দিব্য স্তরতি- 

বাক্যদ্বার মহাদেবের স্তব করিতে আরম্ত করিলেন ॥৫৩॥ 

কৃষ্ণ ও অজ্ঞন বলিলেন-_-ভব, সর্ব, রুদ্র, বরদাতা। পশুপতি, উগ্র ও 
কপন্দীকে সর্বদা নমস্কীর করি ॥৫৪॥ 

৯. কষাঙ্্ুনাবূচতুঃ_বা নি। (৫৫)..ভগঞ্জায়..পি বর্ধী। 
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কুমারগুরবে নিত্যং নীলগ্রীবায় বেধসে। 
পিনাকিনে হবিষ্যায় সত্যায় বিভবে সদ! ॥৫৬| 
বিলোহিতা য় ধূত্রায় ব্যাধায়ানপর|জিতে। 
নিত্যং নীলশিখণ্ডায় শুলিনে দিব্যচক্ষুনে ॥৫৭। 
হর্রে গোণ্ডে, ত্রিনেত্ায় ব্যাধয়ে বন্থরেতসে | 
অচিন্ত্যায়ান্ঘিক ভর্তরে সর্ববদেবস্তুতীয় চ ॥৫১। 
বৃষধ্বজা য় পিঙ্গায় জটিনে ব্রহ্মচারিণে। 
তপ্যমানাঁয় সলিলে ব্রঙ্গণ্যায়।জিতাঁয় চ ॥৫১॥ 

বিশ্বাত্মনে বিশ্বস্থজে বিশ্বমারৃত্য তিষ্ঠতে। 
নমো! নমন্তে সেব্যাঁয় ভূতান।ং গুভবে সদা ॥৬০॥ (কুলকম্) 

ভাঁরতকৌমুদী 
কুমাবেতি। কুমারস্ত কীধিবেদ্স্ত গুরধে পিতে নিতাত দরদ] শীথ। কান্র বিষ হ্ণা- 

ন্লীণবর্ণ। গ্রীবা যশ্তয তস্মে, বেধসে নী পিনাকনে পিন।কাখাপভদারিণে, হবি 

অগ্িরূপতর। হঝিঃএ্রঙ্গেপস্থানার, সঙ্যার “ত্য জঞ!নআানন।ত অঙ্গ ইতি শ্রতেত ছণে। বিভবে 

জগথ্াপকাঘ । বিলোহিতায় মহারকালে ক্রোদে তে জিতঝাহ বিখেলে(ভিতবণার়, ঘুমাথ 

ধৃত্রণার মহাকালবূপিণে “মহাকালং যজেদেবা। দক্ষিণে পখবণকিম্ণ ইতি ছলে বাপার 

মুগরূপিণো বিরিঞেবনাত ব্যাধন্ধরপায়। ন বিদ্ভতে পর।|জিহ পবাজথে| যত তশ্মে সবাভিভাবি- 

ত্বাং, নিত্যং নীলশিখগ্ডায় কৃফকেশপ্রচ্ছায় অতিগ্লাটানতেহপি অপৰবে শাদোত ভাবত এণিনে 

শুলপারিণে। ভক্তিনিবিষ্টমনক্কবক্তকতয়! পুনরূতিন দোযাগ। দিবাচশুখে কর্কভায। হে 

সংহারকারিণে, গোপ্তে, রশ কার, ভিনেত্রায় প্রান্ত রপাদ, বাপয়ে মাহাবমা? দহ দরাগরপার, 

ভারতভাবদীপঃ 

হবিষ্যযোগাত্বাৎ, সত্যায় সদৈকম্বভাবন্থাত, বিক্র্যাপকত্ধাৎ ॥৫৬| ব]াপান মুগহননাত খিক 

দিন্তথাকরণাৎ নাস্তি আত্মনঃ প্রাণিনঃ পরায় ইতি অনপরাগিতাহ আর্পারতোইম হাহ। 

নীলশিখতৌ নীলকেশত্বাহ ॥৫৭॥ ভোতি। দীক্ষিত ভাবেন হরণশীনহাত বটরেত অনে। 
৬ রেতঃক্ষেপণাৎ ॥৫৮॥ মুঝ্ডো ধাক্ষিততাহ ভ্রগঠারী বেতোবিসানাজ]৫»॥ উতানাং গা ণিনা* 

মহাদেব, ভীম, ত্র্যন্বক, শান্তি, ঈশান, যজ্ঞন।শক ও অন্ধকাগরহন্তাকে 

প্রণাম করি ॥৫৫॥ 

কান্তিকের পিতা, সব্রদা নীলকণ্ঠ, সৃষ্টিকর্তা, পিন।কধনুদ্ধারী, হবি 

প্রক্ষেপের স্থান, সত্যন্বরূপ, সর্ববব্যাপক, বিশেষ লোহিতবর্ণ, ধূবর্ণ, বাধস্বরূপ। 

অপরাজিত, সর্বদা কৃষ্ণকেশ, শুলধারা, দিব্যচন্ষু, সংহারকন্তা, রক্ষাকন্তা, তিনের, 

(৫৮)- -ব্যাধায় বন্থরেতসে-''নি। (৫৯) বৃযবাজর দুগ্ার'। বা। 
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ব্রক্মবন্তণায় সর্বায় শঙ্করায় শিবায় চ। 

নমৌহস্ত বাচস্পতয়ে প্রজা নাং পতযে নমঃ ॥৬১।॥ 

নমে! বিশ্বস্ত পতয়ে মহতাঁং পতয়ে নমঃ । 

নমঃ মহঅশিরসে সহঅভুজমন্যবে | 
সহত্রনেত্রপাঁদাঁয় নমোহসংখ্যেযকম্মণে ॥৬২। 

নমে। হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যকবচায় চ। 

ভক্তান্বকম্পিনে নিত্যং সিধ্যতাঁং নৌ বরঃ প্রভো। ! ॥৬৩। 

ভারতকৌমুদী 
বৌ অগ্রৌ রেতঃ কাঠিকজন্মকালে শুক্রং ষযশ্য তন্মৈ। অচিন্ত্যায় অনন্তবূপত্বাৎ, অস্থিকাপতয়ে 
পার্বতীভজে? সর্বদেবস্ততায় তেষামপীশ্বরত্বাৎ। বুধধধবজায় যুদ্ধে রথারোহণকালে, পিঙ্গায় 

সংহাবকালে ক্রোপেন পিঙ্গলবর্ণায়। জটিনে জটাধারিণেঃ ত্রক্ষচারিণে যোগাভ্যাসসময়ে। 

মলিলে শিরসি গর্গারাঃ পতনকালেহপি তপ্যমানায় তপশ্চরতে, ব্র্ষণ্যার বেদহিতার়, 

অদ্দরিতায় সর্বাডিভাবিজাৎ। বিশ্বানে "অর্বৎ খলিদং ব্রহ্ম” ইতি শ্রুতেঃ সর্বস্বরূপায়, 

বিশ্ব্ছজে জগংকর্তৃত্বাৎ, বিশ্বমীবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতে “ঈশ] বাস্তমিদং সর্ধম্” ইতি অতেঃ। 

সেব্যা্স সর্বশরেষ্ত্বাৎ, ভূতানাৎ প্রমথানাং প্রভবে অধিপতয়ে চ তে সদা নমো নমঃ 0৫৬৬০] 
বরন্ষেতি। ব্রন্গ বেদো বক্তে, যস্ত তশ্মৈ, সর্বায় সর্বন্বরূপায় “সর্ব খলিদং ত্রহ্ধ” ইতি 

শুতে, শঙ্করায় ভক্তানাং মঙ্গলকরায, শিবায় “শান্তং শিবমদ্বৈতং তুরীরং মন্যন্থে স আত্মা স 
বিজ্ঞেখঃ” ইতি শতেঃ তুরীয়্রঙ্গরূপাঘ, বাচস্পতয়ে বাগধিষ্টাত্রে চ নমোহস্ত্, তথ। গ্রজ্গানাং 
জগতা: পতযে ৮ নম ॥৬১॥ 

নম ইতি। বিশ্বস্ত জগতঃ প্য়ে নমঃ, মহতামিক্্রাদীনামপি পতয়ে নমঃ। সহম্রং 

শিরাংপি যত তশ্মৈ বিরাড়বপায়, সহস্্ং ভূজা বাহবে! মন্যবঃ ক্রতবশ্চ যস্য তশ্মৈচ নমঃ 

সহ্রং নেত্রাণি পাদাশ্চ ষস্ত তন্মৈ, “সহত্শীর্মা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহম্রপাৎ্” ইতি শ্রতেঃ, 

অসংখোয়ানি অন্ধকবধাদীনি কশ্মাণি যস্ত তশ্মৈ চ নমঃ । ফট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ 1৬২। 

ব্যাধিস্বরূপ, অগ্রিতে শুক্রক্ষেগী, অচিন্তনীয়, পার্বতীপতি, সর্ববদেবস্তৃত, বৃষধ্বজ, 

পিঙ্গলবর্ণ, জটাধারী, ব্রঞ্ষচারী, জলে তপস্যাকারী, বেদহিতৈষী, অজিত, বিশ্ব- 
রূপী, বিশ্বস্থষ্টিকারী, বিশ্বব্যাগী, সেব্য ও ভূতপতি আপনাকে বার বার নমস্কার 

করি ॥৫৬-_-৬০। | 

বেদমুখ, সর্বন্ববূপ, শঙ্কর, শিব ও বাচস্পতিকে নমস্কার এবং গ্রজাপতিকে 

নমস্ক(র করি ॥৬১। 

বিশ্বপতিকে নমস্কার, মহতপতিকে নমস্কার, সহজ্রমস্তক, সহস্রবাহু ও সহস্র- 

যজ্ঞকে নমস্কার এবং সহস্রনেত্র, সহসশ্রচরণ ও অসংখ্যকন্মীকে নমস্কার ॥৬২॥ 

1৬২) * সহম্রহুজম্তত্ুবে.'.নি। 00 মা 
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সগ্ীয় উবাচ। 

এবং স্তত্ব। মহাঁদেবং বাস্ৃদেবঃ সহাজ্ভুনঃ। 

প্রসাদয়ামান ভবং তদ! হাস্ত্রোপলব্ধয়ে ॥৬৪॥ 

ততোহঙ্জুনঃ গ্রীতমন! ববন্দে বৃষভধ্বজম্ | 

দদর্শোৎফুল্লনয়নঃ সমস্তং তৈজসাং নিধিমূ ॥৬৫॥ 

তঞ্ষোপহারং স্বকৃতং নৈশং নৈত্যকমাত্বন। | 

দদর্শ ত্র্যম্বকাভ্যাঁসে বাহদেবনিবেদি তম্ ॥৬৬॥ 

ততোহভিপুজ্য মনসা শর্বং কৃষঃঞ্চ পাঁগুবঃ। 

ইচ্ছাম্যহং দিব্যমন্ত্রমিত্যভাষত শঙ্করম্ ॥৬৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
নম ইতি । হিরণাবর্ণার অগ্নিরূপ্হে স্বরণবর্মায়। হিরশান্য ্বর্মন্ত কবচম্ অন্ধকবণকালে 

বন্ম বশ্য তন্মৈ, ভক্তান্তকম্পিনে চ নমঃ | হে প্রভো! নৌ আবয়োঃ, বরং অতীষ্টম্ সিধাতাং 
তবান্গ্রহানিষ্পগ্ভতাম্ ॥৬৩| 

এব্মিতি। অঙ্ভুনেন সহেতি সহাজ্ুনঃ ৷ অস্ত্বোপনন্বরে পাশখপতাগ্রম্মবণ।য় ॥৬৪| 
তত ইতি। ববন্দে ননাম। সমস্ত রাশীভৃতমি তার্থঃ ॥১৫। 
তমিতি। আন্মনা স্বঘমূ. স্ুরুতং সু প্রন্তমূ, নৈশং পূরববারমন্বদ্িনমূ, নৈতাক" 

প্রাত্যহিকম্, ত্রান্কম্ শিবন্ত অভ্যাসে সমীপে, বান্থদেবেন কুষেন ণিবেধিভং দশিতম ॥১% 

তত ইতি । শর্বং শিবম্। পাগুবোহঙ্ঞুনঃ । অভাসত স্বপ্ন এব ॥৬৭| 

্ব্ণবর্ণ, ত্বর্ণকবচ ও ভক্তগণের প্রতি দয়াকারীকে সব্বদা নমস্কার । প্রত! 
আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক? ॥৬৩। 

সঞ্জয় বলিলেন_-তখন অজ্জনের পাশুপতাস্ত্ম্মরণের জন্য কৃষ্ণ ও অঙ্গন 

এইভাবে স্তব করিয়া জগতের স্থষ্টিকর্তা মাঁদেবকে প্রসন্ন করিলেন ॥৬৪/ 
তৎপরে অজ্ঞুন গ্রীতচিন্ত হইয়! পুনরায় মহাদেবকে প্রণাম করিলেন এবং 

উৎফুল্লনয়নে রাশীভূত তেজোনিধি মহাদেবকে দেখিতে লাগিলেন ॥৬৫। 
তদনস্তর কৃষ্ণ দেখাইয়া দিলে, অর্জুন প্রথম রাত্রিতে নিজে যে গ্রাতাহিক 

উপহার মহাঁদেবকে দ্রিয়াছিলেন, তাঁহ! তাহার নিকটে দেখিতে পাইলেন ॥৬৬| 

তাহার পর অজ্জন মনে মনে বাসুদেব ও মহাদেবের পুজা করিয়া 

মহাঁদেবকে এই কথা বলিলেন-_“আমি আপনার দিব্য অস্ত্র স্মরণ করিতে ইচ্ছা 

করি, ॥৬৭॥ 
স্পা 7 

(৬৪) শ্লোকাৎ পরম্ “..অষ্টসপ্ততিতমোহপ্যারঃ। সঙ্লয উবাচ" বঙ্গ বর্দ, “" অশাতি- 

তমোইধ্যায়;। সঞ্জয় উবাচ? বা রাণি। 
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ততঃ পার্থস্ত বিজ্ঞয় বরার্থে বচনং প্রভূঃ | 

বাস্থদেবার্জুনো দেবঃ স্ময়মানোহভ্যভাঁষত ॥৬৮। 

স্বাগতং বাং নরশ্রেষ্ঠৌ ! বিজ্ঞ।তং মনসেপ্নিতম্। 
যেন কামেন সংগ্রাণ্থো ভবস্ভ্যাং তং দদাম্যহম্ ॥৬৯॥ 
সরোহস্থৃতময়ং দিব্যমভ্য।সে শক্রসূদনো ! | 
তত্র মে তদ্ধনুররিব্যং শরশ্চ নিহিতঃ পুরা ॥৭০॥ 
থেন দ্েবারয়ঃ সর্বেব ময়। যুধি নিপাতিতাঁঃ। 

তত আনীয়তাং কুষে ! সশরং ধনুরুত্রমম্ ॥৭১॥ (যুখ্মকম্) 
তথেত্যক্ঞ( তু তৌ বীরো শরার্ধে পার্ধদৈঃ সহ । 
প্রস্থিতৌ তৎসরে| দিব্যং দিব্যাশ্্য্যশতৈর্তিম্ ॥৭১॥ 

নিদিষ্ট যদ্রুষাঙ্কেন পুণ্যং সর্বার্থসাধকম্। 

তৌ জথ্াতুরসন্দরান্তৌ নরনারাঁয়ণাবৃষী ॥৭৩॥ (বুখ্মকম) 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । দেবে। মহাদেবঠ স্মনমান ঈষদ্ধদন্ ॥৬৮| 

স্বেতি। পুনঃ স্বাগতপ্র্ন আপরাতিথশার্ধ। সংপ্রাপ্ধে। ঘুপানাগিতে! ॥$৯| 
সর ইতি। অমৃতথরং সুন্বাদুক্দনমরম্, অভ্যাসে এতত্সমীপ এব । শিহিতঃ স্থাপিতঃ | 

ততঃ সরপঃ) হে রুষ্ৌ। কুঝখাজ্জুনৌ 1 1৭০--৭১। 
তথেতি। পার্দৈঃ শিবান্চরৈ:। বৃযাক্ষেন শিবেন | অনংখাতো অবান্তৌ |৭২-৩| 

তদনন্তর প্র মহাদেব অঙ্জ্বনের বাক্য বরগ্রহণের জন্য ইহা বুঝিয়া ঈষৎ 
হাস্য করিয়! কৃষ্ণ ও অজ্জুনকে বলিলেন-॥৬৮॥ 

'নরশ্রে্ ছুই জন! তোমাদের স্বখে আগমন হইয়াছে ত? তোমাদের 

মনের অভীষ্ট আমি বুঝিয়াছি; তোমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, তাহা আমি 

তাম।দিগকে দান করিব ॥৬৯। 

শত্রবিজয়ী বীরদ্বয়! নিকটেই অমৃতময় দিব্য একটী সরোবর আছে, 
তাহাতে আমি দেই দিব্য ধন্গু ও বাণ পুরে রাখিয়াছিলাম, যাহাদ্বারা আমি 

যুদ্ধে সমস্ত অন্ুরকে নিপাত করিয়াছিলাম। কৃষ্ণ! অঞ্জন! তোমরা সেই 
সরোবর হইতে বাঁণের সহিত সেই উত্তম ধন্নু আনয়ন কর” ॥৭০--৭১॥ 

তাহ।ই হউক” এই কথা বলিয়! নর ও নারায়ণ খধির অবতার বীর অঙ্জুন ও 
কৃষঃ শিবের পার্দগণের সহিত স্থির চিত্তে সেই ধনু ও বাণ আনয়ন করিবার 

.৬০)-দবচনং তদ।-বা নি। (৭২) -সবপারিষটৈঃ সহ...দিবোষ্বধ্যশতৈযু'তমূ-বা নি), 
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ততশ্চ তত সরো গস্বা সুধ্যমগুলসন্নিভম। 
নাগমন্তর্জলে ঘোরং দদৃশীতেহজ্জুনাচ্যুতৌ ॥৭৪॥ 
দ্বিতীয়ঞ্শপরং নাগং সহত্শিরসং বরম্। 
বমন্তং বিপুলাং ভ্বালাং দদৃশীতেহগ্নিবর্চলম্ ॥৭৫। 
ততঃ কৃষ্ণশ্চ পার্থশ্চ সংস্পৃশ্যান্তঃ কৃতাগ্জলী। 
তৌ৷ নাগাবুপতস্থাতে নমস্থান্তৌ বৃষধ্বজম ॥৭৬| 
গৃণন্তৌ বেদবি দ্বাংসৌ তদ্ত্রহ্ম শতরুদ্রিয়ম্। 
অপ্রমেয়প্রমাণং তৌ গত্বা সর্ববাত্মনা ভবম ॥৭৭॥ (বুগ্রকম) 
ততস্তো রুদ্রমাহাত্ম্যাদ্বিত্বা রূপং মহোরগৌ। 
ধনুর্ববাণশ্চ তদ্ন্বং শক্রত্বং মমপগ্ভত ॥৭৮। 

তত ইতি । স্ুয্যমগ্ুলসন্গিভং, ক্্যমগ্ডুলবদুজ্জলমূ। নাগং সর্পম্ 1৭৪ 

ছিতীয়মিতি । বমন্তমুদ্গিরন্তমূ, জালামগ্রিশিখামূ। অগ্রিবচ্চসম্ অগ্রিবৎ পির্গলম্ ॥৭৫ 
তত ইতি। অস্তঃ সংশ্পৃশ্ঠ স্তবার্থমাচম্য। উপতস্থাতে আররধাতুঃ । গৃণাস্থো উচ্চারযন্থো, 

্রচ্গ বেদম, শতরুদ্রিয়ং তদাখ্যম্। অপ্রমেয়প্রমাণমজ্ঞেয়মহিমীনম্ ॥৭৬--৭৭| 

তত ইতি। রূপং সর্পাকৃতিম্। ছন্দ্ং যুগলম্, সমপছ্যত সমজায়ত ॥৭৮| 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রমথাদীনাম্ ॥৬০॥ ব্রহ্গবক্তে। বেদপূমুখঃ মৃখ্যত্বা্, সর্বঃ সর্বস্বরূপত্বাৎ, শিবো মোক্ষহেতৃ- 

ত্বাং, বাচম্পতিরবাজ্মযপ্রবর্তনাৎ ॥৬১॥ সহ্ত্রং ভূজমন্যবশ্চ মন্যবে ইতি পাঠঃ ॥5২--৭৭| 
বে 54575525 ০০২ শীীশীশীশিট পপি পপি শিট পাশা এ শীট ০৯ তিশা শশী ১ সপ 

জন্য বনু দিব আশ্চ্্যযুক্ত সেই দি সরোবরের নিক, প্রস্থান করিলেন, পবিত্র 
ও সর্বার্থসাধক যে সরোবরের কথা মহাদেব বলিয়াছিলেন ॥৭২--৭৩।॥ 

তৎপরে কৃষ্ণ ও অর্জুন সূর্ধ্যমগ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল সেই সরোবরের নিকট 

যাইয়া তাঁহার জলের ভিতরে ভয়ঙ্কর একটা সাপ দেখিতে পাইলেন ॥৭8॥ 

কৃষ্ণ ও অজ্জুন আবার দেখিলেন-_অগ্নির ম্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও সহত্রমস্তক 

আর একট! ভীষণ সর্প মুখ হইতে প্রচুর অগ্রিশিখা নিঃসারণ করিতেছে ॥৭৫। 

তদনস্তুর বেদবিৎ কৃষ্ণ ও অর্জুন আচমন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়! সবপ্রযত্তে 

অজ্ঞেয়ত্ষভাব শিবের ধ্যান ও তাহাকে নমস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ শতরুদ্রিয় বেদ 

পাঠ করিতে থাকিয়া সেই রপদয়ের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ॥৭৬-_৭৭॥ 
৮৮ শাটাশী পিস শিশিপীপা পিসি পাপালপীশী লি ক পপ 

(এ প)...অপ্রমেয়ং ভর 'বঙ্গ বা 

৭৩ 



£৭৮ মহাভারতে দ্রোণ__ 

তো তজ্জগৃহতুঃ প্রীতৌ ধনুর্ববীণঞ্চ স্থপ্রভম.। 
আজঙ্তুর্মহাত্মানৌ দদতুশ্চ মহাত্বনে ॥৭৯॥ 
ততঃ পার্খাদ্রৃষাস্বস্ত ব্রহ্মচারী ন্যবর্তত। 

পিঙ্গাক্ষস্ত পসঃ ক্ষেত্রং বলবান্ নীললোহিতঃ ॥৮০॥ 
স তদ্গৃহ্থ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং তস্থো স্থানং সমাহিতঃ | 

বিচকর্ষাথ বিধিবচ্ছাঙ্করং ধনুরুভমম, ॥৮১। 
তস্ত মৌবাঁঞ্ মুষ্টিঞণ স্থানঞ্চালক্ষ্য পাঁগুবঃ | 
্রত্বা মন্ত্রং ভবপ্রোক্তং জগ্রাহাচিন্ত্যবিক্রমঃ ॥৮২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তাবিতি । আজহতুঃ আনিন্যতুঃ । মহায্মনে মহাদেবায় ॥৭৯| 

তত ইতি। বুষাঙ্কন্ত শিবন্ত, ন্তবর্তত আবিরভবং | ক্ষেত্রমাধারঃ, নীপলোহিতস্তদবর্ণঃ ॥৮০ 

সইতি। জব্রঙ্গচারী। স্থানং তদ্ধন্থুদধরপ্রকারে। যথা স্তাত্থ|। শিক্ষা দানারথথমেতৎ ॥৮১। 

তশ্তেতি। মৌর্বাং ধনু গুণম্, স্থানমবস্থিতিপ্রকারম্। ভবপ্রোক্তং শিবোচ্চারিতম্ ॥৮২। 

ভারতভাঁবদীপঃ 
ন্ং যুগলম্ ॥৭৮--৭৯|॥ নীললোহিতঃ ভগবতোহপরা তনঃ ॥৮০| স্থানং স্থাপনকৃম্।৮১॥ জগ্রাহ 

মনসি কৃতবান্ ॥৮২--৮৮॥ 

ইতি দ্রোণপর্ধণি নৈলকষ্ঠায়ে ভারতভাবদীপে একমপ্ততি তমোহব্যামুঃ ॥৭১| 

তাহার পর সেই সাপ ছুইটা রুদ্বের মাহাজ্ম্যে সপরূপ পরিত্যাগ করিয় 

শক্রনাশক ধনু ও বাণ হইয়া গেল ॥৭৮॥ 

তখন মহাত্ম। কৃষ্ণ ও অজ্জন আনন্দিত হইয়। সেই উজ্জ্বল ধনু ও বাণ গ্রহণ 

ও আনয়ন করিয়া মহাদেবের নিকট অর্পণ করিলেন ॥৭৯॥ 

তৎপরে পিঙ্গলবর্ণ, পিঙ্গলনয়ন, তপস্তাঁর আধার ও বলবান্ একজন ত্রহ্ম- 

চারী শিবের পার্খ হইতে নির্গত হইলেন ॥৮০॥ 

তিনি সেই উত্তম ধনু গ্রহণ করিয়। একাগ্রচিত্তে ধনু দ্ধরের প্রকারে অবস্থান 

করিলেন এবং যথাবিধাঁনে শিবের সেই উত্তম ধন্নু আকধণ করিলেন ॥৮১॥ 

তখন অচিন্তনীয়বিক্রমশালী অর্জুন সেই ব্রহ্মচারীর অবস্থান প্রকার, ধন্ুর 

গুণ ও মুষ্টি (ধনু ধরিবার কাঁয়দা) দেখিয়া এবং শিবের উচ্চারিত মন্ত্র শুনিয়া 

সে সমস্তই গ্রহণ করিলেন (শিক্ষা করিলেন) ॥৮২॥ 

(৭৯)...জগৃহতুবীরৌ "বঙ্গ বদ্ধ। (৮১)'*ব্যাকর্ষচ্চাপি বিধিবৎ সশরং ধনুরুত্বমম্_ 

বঙ্গ বর্ধ। 



পর্ববণি একসপগুতিতমো হ্ধ্যায়ঃ | ৫৭১ 

স সরস্তেব তং বাঁণং মুমোচাতিবলঃ প্রভূঃ। 
চকার চ পুনবীরস্ত্মিন সরসি তদ্বনুঃ ॥৮৩। 
ততঃ গ্রীতং ভবং জ্ঞাত্ব। স্ৃতিমানভ্ভুনস্তদ। | 

বরমারণ্যকে দতং দর্শনং শঙ্করস্ চ। 

মন্স। চিন্তযাঁমাস তন্মে সংপদ্যতামিতি ॥৮৪॥ 

তন্ত তন্মতমীজ্ঞাঁয় প্রীত? প্রাদাদ্বরং ভবঃ। 

তচ্চ পাশুপতং ঘোরং প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পারণম্ ॥৮৫॥ 

ততঃ পাশুপতং দিব্যমবাপ্য পুনরীশ্বরাঁৎ। 

সংহষ্টরো মা দুদ্র্ঘ কৃতং কাঁধ্যমমন্যত ॥৮৬| 

ববন্দতুশ্চ সংহৃষ্টৌ৷ শিরোভ্যাং তং মহেশ্বরমূ। 
অনুজ্ঞীতৌ ক্ষণে তম্মিন্ ভবেনীর্জুনকেশবৌ ॥৮৭। 

ভারতকৌমুদী 

ইতি। সত্রক্ষচারী। চকার চিক্ষেপ। “ক বিক্ষেপে” ইত্যস্ত রূপম্॥৮৩। 

তইতি। ভবং শিবম্। আরণাকে বনবাদকাণে। মট্পাদোহয, লোকই 0৮৪ 

তস্তেতি। পাশ্বপতং পাশুপতা স্ন্মরণম। পারণসুভ্ভরণ মৃ॥৮৫| 

তত ইতি। দুর্দিন, কাধ্যৎ জয়দ্থবপৎ কতমমন্তত ৮৪ 

ববন্দতুরিতি। অনজ্ঞাতে স্বস্থানগমনার়। ভবেশ শিবেন 1৮৭) 

তখন মহাবল, প্রভাবশ।লী ও বীর ব্রন্মচারী সেই বাণটাকে সরোবরেই 

তাংগ করিলেন এবং সেই ধনুখান।কেও সেই সরোবরেই নিক্ষেপ করিলেন ॥৮৩। 

তৎপরে অর্জন মহাদেবকে অন্তষ্ট জানিয়! পর্বের ঘটন। স্মরণ করিলেন 

এবং বনবাসের সময়ে মহাদেবের দর্শন ও তাহার গ্রদণ্ত বর অজ্জুনের স্মুভি- 

পথে উদ্দিত হইল। ঝুতরাং তিনি ভাবিলেন--“তাহাই আমার সম্পন্ন 

হউক? ॥৮৪। 

অর্জনের সেই মত জানিয়। মহাদেব সঞ্কষট হইয়া তাহাকে বর দ্রিলেন যে, 

তোমার সেই ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্রের স্মরণ এবং প্রতিজ্ঞার পূরণ হইবে ॥৮৫| 

তাহার পর ছুদ্ধধ অর্জন পুনরায় মহাদেবের নিকট অলৌকিক পাশুপত 

অস্ত্রলাত করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়। জয়দ্রথকে বধ করিয়াছেন বলিয়। 

মনে করিলেন ॥৮৩। 

পরে কৃষ্ণ ও অর্জন আনন্দিত হইয়া মন্তকদ্ার। মহাদেবকে নষন্কার 

করিলেন; মহাঁদেবও তাহাদিগকে যাইবার অনরমতি দিলেন ॥৮৭॥ 



৫৮০ মহাভারতে দ্রোণ--- 

প্রাপ্ত স্বশিবিরং বীরো মুদা পরময়! যুতৌ । 
তথা ভবেনীনুমতৌ৷ মহা গ্রনিপাতিনে । 

ইন্দরবিষচ যথা যাতৌ জন্তস্ত বধকাজ্ফিণৌ ॥৮৮| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্ববণি 

প্রতিজ্ঞায়াং স্প্রে পার্ধপাশুপতাস্ত্প্রাপ্ডে 

একসগুতিতমোধ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ £ 

দ্বিসগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

সপ্য় উবাচ। 

তয়োঃ সংবদতে|রেবং কৃষ্ণদারুকয়োস্তদা । 
সাত্যগ।দ্রজনী রাজন! অথ রাঁজানবুধ্যত ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
গ্রাপ্তাবিতি। বীর কুষ্ণাঞ্জুনৌ। জন্তশ্য তথাখ্যন্তাস্রস্য ৷ যট্পাদোহয়ং শ্লরে/কঃ 0৮৮| 

ইতি মহাষহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাঁভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসথাখ্যায়াং দ্রোণপর্ববণি প্রতিজ্ঞায়ামেকমপ্ততিতমোহ্ধায়ঃ ॥০। 
77768) 

ইখমজ্জনস্ত স্বপ্পে পাশুপতাস্্ম্মরণমভিধায়েদানীং প্ররুতরুষ্ণদারুকসংবাদপ্রসঙ্গেন রাখি 

প্রভাতমভিধত্তে তয়োরিতি। অত্যগাদতীত। ৷ রাজা যুধিষ্িরঃ, অন্ববুধাত জাগরিতবান্ ॥১॥ 

তখন মহাস্থরহস্তা বিষণ ও ইন্দ্র যেমন শিবের অনুমতি পাইয়া জন্ত।সুর- 

বধার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণ ও অজ্জন শিবের অনুমতি 

পাইয়। পরম আনন্দিত হইয়া আপন শিবিরের দিকে গমন করিলেন? ॥৮৮। 
০০০ 
০০9০ 

সঞ্জয় বলিলেন--'রাজা! তখন কৃষ্ণ ও দারুক এরূপ কথোপকথন 

করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় সে রাত্রি প্রভাত হইল; পরে যুধিষ্টির জাগরিত 
হইলেন ॥১॥ 

* '".একোনাশীতিতমোহধ্যায়ত বঙ্গ বদ্ধ, “**একাশীতিতমোহ্ধ্যায় বা রানি। 

(১) তয়ো: সংবদভোরেব''নি। 



পর্ববণি দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | 

পঠন্তি পাণিস্বনিকা মাগধা মধুপকিকাঃ। 
বৈতালিকাশ্চ সূতা তুষ্ট বুঃ পুরুষর্ষভম্॥২। 
নর্তকাশ্চাপ্যনৃত্যন্ত জগ্তগাঁতানি গায়নাঃ | 
কুরুবংশস্তবার্ধানি মধুরং রক্তকণ্ঠিনঃ ॥৩| 
ৃদঙ্গা ঝর্ঝরা ভের্যঃ পণবানকগোমুখাঃ 
আড়ম্বরাশ্চ শশ্বাশ্চ ছুন্দুভ্যশ্চ মহান্বনাঃ ॥৪| 
এবমেতানি সর্ববাণি তথান্যান্যপি ভারত !। 
বাদয়ন্তি সুসংহষ্টাঃ কূশলাঃ সাধুশিক্ষিতাঃ ॥৫॥ (ঘুগ্মকস্) 
স মেঘসমনির্ঘোষো মহান্ শব্দঃ স্পুশন্ দিবমৃ। 
পাথিবপ্রবরং স্বপ্তং যুধিঠিরমবোধয়ৎ ॥৬| 

ভারতকৌমুদী 

পঠন্তীতি। পঠন্তি স্তৃতিক্সোকানিতি শেষঃ | পাণিস্বনিকাঃ তালে তালে করতলপরবন- 
কারকাঃ, মধুপকিকা মধুপর্কলাভেন স্ততিকারিণঃ। অপরে প্রাগ্বা্পাদিতাঃ | পুধবধভত 

যুধিষ্টিরম্ ॥২| 

নর্ভক। ইতি। গায়ন। গানশিল্পিনঃ। “থা ৮” ইতি থাটু। রক্তকিনঃ শ্রবাবঠ।;॥৬| 
মুদর্গা ইতি। ঝর্ঝরাদীনি তদানীন্তনানি বাদ্যাণি। অন্যান্টপি বানি ॥৪--4| 
মইতি। মেঘসমনির্ধঘোযো মেঘনির্ধোষসম ইত্যর্থঃ। স্বপ্ত' নিদ্রিতম্ ॥%। 

ভারতভাবদীপঃ 
তয়োরিতি ॥১॥ মধুপকিকা; মঙ্গলো পন্থাপকাঃ ॥২॥ রক্তকঠিনো রগ্ক ্বরাঃ॥৩। বাঝ ব। 

বিল্লিকাঠ ভেয্যো৷ বৃহডচক্কাঃ, পণব। মুরজাঃ, আনকা: পটহাঃ,। গোমুখ। ত্রাগডাত আড়দর। ক্ষুহ 
পটহাঁঃ, ছুন্দুড্যে। চক্কাং। পণববাদনিকহঞ্ডেন তালছ্বন' কুর্বতে, মণুপকিকাঃ মধুঘষে পঠগু 

৫৮১ 

সেই সময়ে পাণিম্বনিক, মাগধ ও মধুপঞ্চিকের। স্ততিশ্লোক প1ঠ করিতে 
লাগিল এবং বৈতালিক ও সুতেরা যুধিষ্টিরের স্তব করিতে থাকিল ॥১ 

নর্তকের। নৃত্য করিতে লাগিল এবং স্ুক্ গাথকগণ মধুরম্বরে কুরুবংশের 
স্রতিবোধক গান গাহিতে থাকিল ॥৩ 

ভরঙনন্দন! সুশিক্ষিত ও বাদননিপুণ বাঁদকের! আনন্দিত হইয়| মৃদ্ঠ, 

ঝঝরি, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, আড়ম্বর, শঙ্খ ও মহাশবকারী ছুন্দুতি 

এই সকল বাদ্য ও অন্যান্য বাগ্ বাজ।ইতে লাগিল ॥8-৫॥ 
তখন মেঘনিত্োষের তুল্য সেই মহাশব্দ আকাশম্পর্শ করিতে থাকিয়। 

নিদ্রিত রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টিরকে জাগরিত করিল ॥৬| 
(৬)...মহান্ শব্দোইস্পৃশদ্দিবম্...পি ব|। 



৫৮২. মহাভারতে দ্ৌণ-- 

প্রতিবুদ্ধ স্থখং স্প্তো মহাহশয়নোভমে । 

উত্থায়াবশ্যকার্য্যার্থং ঘঘো স্ানগৃহং নৃপঃ ॥৭॥ 
ততঃ শুক্লান্বরাঃ স্নাতাস্তরুণাঃ শতম্ট চ। 

স্নাপকাঃ কাঞ্চনৈঃ কুস্তৈঃ পুর্ণেঃ সমুপতস্থিরে ॥৮। 
ভদ্রাসনে সুপবিকটঃ পরিধায়াম্বরং লঘু । 

সক্সৌ চন্দনসংযুক্তেঃ পানীয়ৈরভিমন্ত্রিতৈঃ ॥৯| 
উৎসাদ্িতঃ কষাঁয়েণ বলবস্তিঃ স্ুশিক্ষিতৈঃ 

আপ্লতঃ সাঁধিবাঁসেন জলেন স স্থগন্ধিন। ॥১০॥ 

রাজহংসনিভং প্রাপ্য উষ্ভীষং শিথিল।পিতম্। 

জলক্ষয় নিমিভং বৈ বেক্টয়ামাস মুদ্ধনি ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
গরভীতি । প্রতিবুছে। জাগরিতঃ, জুখং সণ! নিদ্রিতও, বীরাণাং শোকবৈক্লব্যাভাবাৎ, 

মহাহশয়নোত্তমে মহামুল্যশয্যাশেছে । অবশ্ঠকা ধ্যার্থৎ সন্ধ্যা বন্দনাছ্ার্থম্ ॥৭ 

তত ইতি। স্নাপকাঃ স্পনকারকাঃ। পুৈর্জলপূর্ণেঃ ॥৮| 
ভদ্রেতি। ভজন চতুত্ষণাসনে | অহরু, বঙ্ছুম্ত লঘু ক্ু্রমূ॥ কাদস্ষ্যামপ্যেবমের 

প্রায়েণ বাণভটঃ শু্রকরাজক্সানং বণিতবান্ ॥ন 

উদ্দিতি। উৎসাদিতো গান্রে মাজিতঃ, কষায়েণ বকুলাধিবন্ধলকৃতেন, বলবস্তিভত্যেত, 

অন্ত কুস্তোভ্তোলনাগ্যসম্তব ইতি ভাঁবঃ। অধিবান্ততে অনেনেত্যধিবাসো হরিদ্রত্রবঃ ॥১০| 

রাজেতি। রাজহংসনিভং শুশ্রমিত্যর্থঃ। জলক্ষয়নিমিত্তং আানজলশোধণার্থম্॥১১। 

যুখিষ্ঠির মহামূল্য ও উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন, 

পরে জাগরিত হইয়া গাত্রোথান করিয়া আানগৃহে গমন করিলেন ॥৭॥ 

তদনন্তর শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী ও স্নাত একশত আট জন স্পনকারী যুবক 

জলপূর্ণ স্বর্ণকুস্ত লইয়া উপস্থিত হইল ॥৬| 

পরে রাজ! ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রাসনে উপবেশনপুববক চন্দনযুক্ত ও 

মন্ত্রপূত জলদারা স্নান করিলেন ॥৯॥ 

এই সময়ে বলবান্ ও সুশিক্ষিত ভৃত্যেরা আসিয়া! কষায়দ্রব্যদ্বারা গাত্র- 

মার্জন করিয়। তরলহরিদ্রাযুক্ত সুগন্ধিজলদ্বারাও তাহাকে স্নান করাইয়া 

দিল ॥১০॥ 

তৎপরে তিনি জলশোষণের জন্য রাঁজহংসের ন্যায় শুত্রবর্ণ ও শিথিলভাবে 

ভাঁজ করা একটা উষ্জীষ মস্তকে বেষ্টন করিলেন ॥১১॥ 

(৯) ভগ্রাসনেযপবিষ্ট:'"পি বর্গ বদ্ধ। 



পর্ববণি দ্বিপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। 

হরিণ চন্দনেনাঙ্গমুপলিপ্য মহাঁভুজঃ। 
অ্থী চাক্রিষ্উবসনঃ প্রাসুখঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥১২। 
জজাঁপ জপ্যং কৌন্তেয়ঃ সতাং মাগ্মনুঠিতঃ | 
ততোইগ্িশরণং দীপ্তং প্রবিবেশ বিনীতবৎ ॥১৩॥ (বুগ্মকম্) 
সমিদ্ভিঃ সপবিভত্রাভিরগ্রিমাহুতিভিস্তথ | 

মন্ত্রপূতীভিরচ্চিত্ব। নিশ্চক্রাম গৃহাভতঃ ॥১৪। 
দ্বিতীয়ীং পুরুষব্যাত্রঃ কক্ষাং নিজ্রম্য পাঁথিবঃ | 

তত্র বেদবিদো বৃদ্ধানপশ্যদ্ত্রা্ণর্ষভাঁন্ ॥১৫॥ 

দীস্তান্ বেদব্রতন্নাতান্ স্নাতানবভৃথেষু চ। 

সহআ্রানুচরান্ সৌরান্ সহস্রধা্ চাপরান্ ॥১৬॥ (বগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
হরিণেতি। হরিনা শ্বেতেন। শ্রী মালাবান্, অক্রিষ্ট, ক্রেশা্রনকং সুক্মমিভার্থঃ বসন' 

যস্য সঃ। “প্রাকপশ্চিমোদগাস্তশ্চ প্রাতঃ সারং নিশান্থ চ।”  ইত্যাহিকতবদৃভশ্মতেঃ 

প্রাঞুখত্বম। জপ্যং গায়ত্র্যাদিমন্্ম। অনুষ্ঠিত আশ্রিতঃ। অগ্রিখরণ? হোমগৃহম্ ॥১২--১৩। 

সমিছ্ভিরিতি। সমিত্ভি্জ্ঞকাষ্টে; পবিভ্রং সাগ্রকুখপত্রপ্ধং ত২সহিভভি; সপবিস্লাতিঃ | 

“অনন্তর্গভিণং সাগর কৌশং দ্বিদলমেব চ। প্রাদেশমাত্র বিজ্ঞেব পবিত্র যত্ত কুত্রচিং)” 

ইতি শ্াদ্ধতব্বধৃতস্থতেঃ | অগ্নিমচ্চিত্বেতি সন্বন্ধঃ | ততঃ অগ্নিখবণাহ ॥১৪| 

দ্বিতীয়ামিতি। কক্ষাং ভবনভাগবিশেষম্। দান্থান্ দ্িতেদ্দিযান্, বেদেন বেদপ।ঠেন 

ব্রতৈন তদন্ুষ্ঠানেন চ স্াতান্ ধৌতপাপমগান্, 'অবভথেয়ু যক্ঞণেষেযু সাতাণন্চ, সতম্বম্ 

অনুচরাঃ শিষ্য যেষাং তান্, সৌরাম্ গায়ক্রাপাসকতয। অনথ| বা আব্যোপামকান্, সহমম্ 

অপরান্ অষ্ট অষ্টো চব্রাক্ণধভানপশ্যং, “লোকেহন্ষিন্ মঙ্গণাগঞ্চো রাঙ্গণে। গৌহুতাখনঃ| 

হিরণ্যং সপিরাদিত্য আপে রাজ। তথাষ্মঃ ॥ এতানি মতত” পশোনমন্তেদচ্চযেন্ত ৪, যঃ। 

পরদঙ্িপধ কুর্বাত তণ্ড চাুর্ন হীয়তে ॥» ইতি শুদ্দিভবদতস্থাতে 1১৫১০ 

৫৮৩ 

তদনম্তর মহাবাহু যুধিির অঙ্গে শ্বেতচন্দন মাখিয়, মাল! ও সুদ্মবন্্ 

পরিধান করিয়া, কৃতার্জলিপুটে পুর্বমুখ হইয়া থাকিয়া, সঙ্জনের পদ্ধাত 

অনুসারে গায়ন্রীপ্রভৃতি মন্ত্র জপ করিলেন; তৎপরে বিনীতের ন্যায় উজ্জল 

হোমগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥১২-১৩। 

তৎপরে তিনি মন্ত্রগৃত পবিভ্রযুক্ত সমিধ্ ও আহুতিদ্ধারা অগ্নির অঞ্চন! 

করিয়। সেই হোমগৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥১৪। 

তদনস্তর পুরুযস্রেষ্ঠ যুধিষ্টির দ্বিতীয় কক্ষায় (মহলে) নিত হইয়া 

(১৬)...সহআ্াহচরান্ পৌরান্-..বর্ধ। 



৫৮৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অক্ষতৈঃ স্থমনোভিশ্চ বাচয়িত্বা মহাভূজঃ | 
তান্ দ্বিজান্ মধুসপির্ভ্যাং ফলৈশ্চেটেঃ স্মঙ্গলৈঃ ॥১৭॥ 
প্রাদাৎ কাঞ্চনমেকৈকং নিক্ছং বিপ্রায় পাগুবঃ। 
অলঙ্কৃতধ্ণশ্বশতং বাসাংসীষ্টাশ্চ দক্ষিণাঃ ॥১৮॥ (বুগ্ধকম্) 
তথা গাঃ কপিল! দোগ্ধীীঃ সবৎসাঃ পাওুনন্দনঃ 

হেমশুঙ্গা রূপ্যখুর! দত্ব। চক্রে প্রদক্ষিণমূ ॥১৯॥ 
স্বম্তিকান্ বর্ঘমানাংশ্চ নন্দ্যাবর্তাংশ্চ কাঁঞ্চনান্। 

মাল্যঞ্চ জলকুস্তা"শ্চ ভ্বলিতঞ্চ হুতশনম্ ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 

অক্ষতৈরিতি। অক্গতৈস্তওুলৈঃ সুমনোভিঃ পুট্পৈঃ তেষাং হস্তেযু তদ্দানৈরিত্যর্থ, 
বাচঘ্িত্ব স্বস্তীতি শেষঃ, মহা'ুজে। যুধিষ্টিরঃ ৷ মধ্বাদিভিরপি দত্তৈরিতি তাত্পধ্যস্। কাঞ্চন 

্ব্ণময়ম, নিষং মুদ্রামূ, বিপ্রায় একৈকন্মৈ। অস্বশতং বিভজ্য ॥১৭--১৮| 

তখেতি। কপিলাঃ স্বর্ণবর্ণাঃ “দোদ্ধীরবহক্ষীরাঃ” ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্বে স্মার্ত॥ ১৯| 

স্বপ্তিকানিতি। কাঞ্চনান্ স্বর্ণনিশ্মিতান্, স্বস্তিকান্ ত্রিকোনাকারান্ পদার্থান্, বদ্ধমানান্ 

এরাবান্, “শরাবো বর্দমানকঠ” ইত্যমরঃ, নন্দ্যাবন্তান্ দেবগৃহবিশেষান্, “দক্ষিণাহগতালিন্দত্রয়ং 
ভারতভাবদীপঃ 

ইতি দেববোধঃ ॥৪--৮। ভদ্রাসনে চতুঃসঘাসনে ॥৯॥ কষায়েণ সর্কোধধ্যাদিকন্ধেন ॥১০--১১। 
অক্রিষ্টম অন্ুপহতং বসনং যস্য |১২॥ দীপ্তং জলদগ্রিম্ ॥১৩-_১৫॥ সৌরান্ সুর্ধ্যোপাসকান্ 

॥১৬-_-১৮| প্রদক্ষিণ কৃত্বেতি শেষঃ ॥১৯॥ স্বস্তিকানালিঙ্গনানি বদ্ধমানান্ শরাবান্ নন্দ্যা- 

জিতেন্দরিয়, বেদাধ্যায়ী, ব্রতপরায়ণ, যত্ঞান্তকপায়ী, সহত্রশিত্যসমদ্বিত, সুর্ধ্যোপাসক 

এবং বৃদ্ধ একসহআ্র অষ্টসখ্যক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করি- 
লেন ॥১৫---১৬৪ 

তাহার পর মহাবাহু যুধিষ্টির অক্ষত (তগুল), পুষ্প, মধু; ঘ্বৃত, ফল এবং 
অভীষ্ট মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া সেই ব্রাঙ্মণগণদ্বার! স্বস্তিপাঠ করাইয়! প্রত্যেক 

ব্রাহ্মণকে এক একটা স্বর্মুদ্রা, এক একখানি বস্ত্র, অভীষ্ট দক্ষিণা এবং বিভাগ- 
পৃব্বক অলঙ্কৃত একশত অশ্ব দান করিলেন ॥১৭--১৮॥ 

এবং তিনি স্বর্ণবর্ণ।, বহুক্ষীরা, সবৎসা, স্বর্ণশূঙ্গা ও রৌপ্যখুরা৷ বহুসংখ্যক 
গে। দান করিয়া সেগুলিকে প্রদক্ষিণ করিলেন ॥১৯॥ 

অনন্তর ব্বর্ণনিম্মিত স্বস্তিক, শরাব ও দেবগৃহ এবং ং মাল্য, জলপূর্ণ কু্ত, 
্ীিসিশিশী। শাপ্পীশিীশিশীশিট শশা শাশ্িোিটীশি সপ শশী শিল্প 

ঢা হেমশূ্গী:.. বর্ধ। | 
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ুরণান্যক্ষতপাত্রীণি রুচকং রোচনাঁং তথা । 
স্বলঙ্কৃতাঃ শুভাঃ কন্যা দধিসপির্মধূদকম্ ॥২১। 
মঙ্গল্যান্ পক্ষিণশ্চৈব যচ্চান্যদূপি পুজিতমূ। 

ৃষ্টা। স্পৃষট। চ কৌন্তেয়ো বাস্থাং কক্ষামুপাগমৎ ॥২২॥ (বিশেষকস্) 
ততস্তস্য মহাবাহোস্তিষ্ঠতঃ পরিচারকাঁঃ। 
সৌবর্ণং সর্বতোভদ্রং মুক্তা বৈদূর্যমণ্িত্ ॥২৩। 
পরাদ্ধ্যাস্তরণীস্তীর্ণং সোভরচ্ছদস্দ্ধিমৎ | 

বিশ্বকম্মকৃতং দিব্যমুপজহর্বরাসনমূ ॥২৪॥ (বুথকম্) 

তত্র তন্তোপবিষস্ ভূষণানি মহান 
উপজহ্,্মহার্াণি প্রেমাঃ শুভ্রাণি সর্ববশঃ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 

যুৎ পশ্চিমীমুখম্। প জনীঘোত্তরচ্ছ রং নন্দ্যাবর্তং বদপ্ঠি ত২” ইতি ভব মাঞ্চবচশমূ। 

রুচকং শ্রীনায়। এ্রসিদ্ধং মঙ্গলদ্রবাম্, “রচকং মর্থলদ্রবো" ইত্যাদি বিশ্ব রোগা গোবো, 

চনাম্। অন্তত থানদর্বাদিকম্। দুষ্ট কণ্যাদি, স্পষ্ট! স্বপ্তিকাদি ॥২০--২৯। 

তত ইতি । তিঠতে। দগ্াযুমানস্ত। সর্বতো ভদ্র নাম কিঞিছুচ্চ* গোলকাবম্। পণাদেশ 

উত্তমেন আস্তরণেন-আ্তীর্শমাবুতম্, উত্তরচ্ছদেন উপবিগতম হ্গণবন্ধেণ সহেতি তই, খদ্িমং 

সৌন্দয্যসম্পন্নম। বিশ্বকম্মণা তদাবিদ্লুতপ্রকারেণ শির্পিভিঃ ক₹তম্॥২৩-১৪। 

তত্রেতি। মহারাণি মহামূল্যানি, প্রেযা। দাসাঃ|২৫। 

পল 1৯... ৩ উল 

প্রজ্লিত অগ্নি, পূর্ণ অক্ষতপাত্র, শ্রী, গোরোচনা» সুন্দর অলগ্ভুতা ও সুলণা 

কন্যা, দধি, ঘৃত, মধু, জল, মাঙ্গলিক পক্ষী, আর অন্ত যে বে মাঙ্গলিক দ্রব্য 

হইতে পারে, সেই সকল দ্রব্য যথাসম্তব দর্শন ওস্পর্শন করিয়! যুধিষ্ঠির বাহ 

কক্ষায় গমন করিলেন ॥২০--২২॥ 

মহাবাহু যুধিির সেখানে যাইয়! দাড়াইলে, ভূত্যের স্ব্ণনিন্সিত, মৃক্ত। ও 

বৈূর্্যমণিমণ্ডিত, উত্তম আস্তরণে আৰৃত, উপরে মস্ণবস্যুক্ত, সৌন্দধাসম্পম 

এবং বিশ্বকর্দার আবিষ্কৃত প্রকারে নিম্সিত 'দবতোভদ্র নামক উত্তম আমন 

আনয়ন করিল ॥২৩--২৪। 

মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই আসনে উপবেশন করিলে, ভূত্যের। মহাসূলা ও 

শুত্রবর্ণ সর্বপ্রকার অলঙ্কার আনয়ন করিল ॥২৫। 

শ্পিপিিীশিি টশীী
 শপাাটিীশী পাশা 

(২২).**বাহ্াৎ কক্ষাং ততোইগমৎ-পি বানি। (২৩) ততন্তন্যম্'ব। শি। 

৭8 



৫৮৬ মহাভারতে দ্রোণ- 

মুক্তাভরণবেশস্ কৌন্তেয়স্ত মহা ত্মনঃ | 
রূপমাসীম্মহ।রাজ ! দ্বিষতাঁং শোঁকবদ্ধনম্ ॥২৬॥ 

পাঁগুরৈশ্চন্দ্ররশ্যাভৈহেমদণৈশ্চ চামরৈঃ। 
দোধ্যমানৈঃ শুশুভে সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ॥২৭॥ 
স্তযমানঃ সৃতৈশ্চ বন্দ্যমানশ্চ বন্দিভিঃ 

উপগীয়মানে৷ গন্ধর্বৈরান্তে ম্ম কুরুনন্দনঃ ॥২৮। 
ততো মুহূর্ভাদাসীতূ দত্তিনীং নিস্বনো মহান্। 

নেমিঘোষশ্চ রথিনাং খুরঘোঁষশ্চ বাঁজিনাম্ ॥২৯॥ 

হ্বাদেন গজঘণ্টনাং শঙ্বানাং নিনদেন চ। 
নরাণাং পদশব্দেন কম্পতীব স্ম মেদিনী ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 
মুক্তেতি। দ্বিঘতাং খে।কবদ্ধনং নিরতিশয়সম্পৎসম্পাদিতত্বাং ॥২৬| 

পাগুরৈরিতি। পাগুবৈঃ শুভ্রৈঃ।  দৌধুয়মানৈঃ পুনঃ পুনরান্দোল্যমানৈঃ। হেমদগ্ানাং 
বিছাতা সাম্যম্। ভোয়দশ্চ শরন্মেঘঃ। এবঞ্চ গোৌরবরণস্ত যুণিষ্ির্ত সাদৃশ্যমূপপদ্যতে ॥২৭॥ 

সমিতি । গন্ধবৈ্ধর্ববহ স্ুকৈর্গায়নৈত আস্তে উপবিশতি ম্ম ॥২৮। 
তত ইতি। নেমিঘোষে রথচক্রপ্রান্তশব্দঃ ॥২৯| 

হ্াদেনেতি। ্বাদেন কেন | নরাণাং পদাতিসৈন্যানাম্ ॥৩০। 
অপপপা 

মহারাজ! মহাত্মা ঘুধিষটির সেই মুক্তীময় অলঙ্কার পরিধান করিলে, 
তাহার রূপটা শক্রগণের ক্ষোভজনকই হইয়া পড়িল ॥২৬॥ 

তৎপরে ভৃত্যের চন্দ্রকিরণের হ্যায় শুভ্রবর্ণ ও স্বর্ণদণ্ড চামর আন্দোলন 

করিতে লাগিলে, যুধিষ্ঠির__বিছ্যুৎসমন্বিত শরৎকালীয় মেঘের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন ॥২৭॥ 

ক্রমে স্ততিপাঠকেরা স্তব করিতে লাগিল, বন্দীর! বন্দনা! করিতে থাকিল 

এবং গন্ধের ন্যায় স্ুক্ঠ গাথকেরা গান ধরিল; সেই অবস্থায় যুধিষ্টির 
উপবিষ্ট রহিলেন ॥২৮। 

তৎপরে মুহুর্তকালমধ্যেই হস্তিগণের বিশাল বুংহিতধ্বনি, রথীদিগের রথ- 
চক্রের শব্দ এবং অশ্বগণের হ্ষোরব হইতে লাগিল ॥২৯॥ 

ক্রমে গজঘণ্টার শব্দে, শঙ্খের নিনাদে ও পদাতিগণের পদশব্দে পৃথিবী যেন 
কাপিয়। উঠিল ॥৩০। 

স্পা লা পাশা ৭ ই পিটাটিত 

(২ রা “বিদ্যন্িরিব তোয়দ: -বা নি | » 
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ততঃ শুদ্বান্তমাসাগ্য জানুভ্যাং ভূতলে স্থিতঃ। 
শিরসা বন্দনীয়ং তমভিবন্দ্য জগৎপতিস্ ॥৩১। 
কুগুলী বদ্ধনিস্ত্িংশঃ সন্নদ্ধকবচে যুব । 
আপি প্রণম্য শিরসা দ্বাস্থো ধর্মীত্রজায় বৈ। 
স্যবেদয়দ্ধ ধীকেশমুপায়াতং মহাত্মনে ॥৩২। (ঘুগাকম্) 
সোহব্রবীৎ পুরুষব্যাপ্রঃ স্বাগতেনৈব মাধবঘৃ। 
অর্ধ্যঞচবাসনঞ্চান্মৈ দীয়তাং পরমাচ্চিতস্ ॥৩৩| 
ততঃ প্রবেশ্য বাঞ্চে যমুপবেশ্য বরামনে | 
সকৃতন্তেন সৎকৃত্য পর্য্যপৃচ্ছদ্যুধিষ্ঠির? ॥৩৪| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈযাসিক্যাঁং দ্রোপপর্করণি 
প্রতিজ্ঞায়াং যুধিঠিরসজ্জায়াং দ্বিপপ্ততিতমোইপ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
ত ইতি। শুদ্ধান্তং তন্নিজনকক্ষাভান্তরমূ “শদ্ধান্থোহংপুবে ক্দাভূদহঃকঙ্ষা গ্ুবেহপি ৮” 

ইতি মেদিনী। জগংপতিৎ ভূপতিম্্। বদ্ধনিষ্বিংপো দৃতাসিঃ। ফটটপাদোহমং শ্লোক? ৪৩১৩২ 
সইতি। স্বাগতেণৈব স্বাগত প্রশ্নেনৈব, মাধব কফমানীদেতি খেষঃ 1৩৩| 
তত ইতি। বাঞ্চেখং কষ্চম। সংকতে| নমস্কৃতও তেন রুষেন। সংক্তা আধৃতা ॥৩৪| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-গ্রহরিদা সসিদবান্তবাগীশভট্টাচাধারিবচিতায়াৎ মহা ভাবত- 
টাকায়াং ভারতকৌনুধীসঘাপ্যাগ্থাং ফ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞাথাং দ্বিসপূতিতমোহপ্যাষঃ ॥৭। 

ভারতভাবদীপঃ 
বর্তান্ সম্পুটিতাগ্্ধপাত্রাণি ॥২০॥ রুচকং মাতুণিকম্ ॥১১--১৩। বিধকশ্ম৫৩ত বিশ্বকর্ম 

প্রণীতেন বিধিন| নিশ্মিতম্ |২১--৩০। শুদধান্তং কা ভ্যন্থরম্ ॥৬১--৩১॥ দ্বাগত' প্রতিবদ্ধা- 
গমনেন সহালিঙ্গনানাময়্মরণে যাত্রাঞ্থিতিঃ ॥৩৩--৩৪। 

ইতি ভ্রোণপর্বরণি নৈনকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দিসপ্রতি তো গধ্যায়; ॥৭২| 

গে 

তদনন্তর কুগডল, তরবারি ও কবচধারী একজন যুবক দ্বারপাল সেই নির্জন 
কক্ষায় উপস্থিত হইয় ভূতলে জানুযুগল পাতিয়া মস্তক অবনমনপুর্বক বন্দনীয় 

রাজা যুধিষ্টিরকে বন্দন| ও পপ্রণাম করিয়া সেই মহাত্মা ধর্মপুত্রকে জানাইল 
যে, কৃষ্ণ আমিয়াছেন? ॥৩১--৩২॥ 

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বলিলেন_-ম্বাগত্রশ্নপূুবক কৃষ্ণকে প্রবেশ 
করাইয়! উহাকে উত্তম অর্ধ্য ও আসন প্রদান কর? ॥৩৩। 

| (৩১) -.অভিপ্রণম্য শিরসা...ব| বঙ্গ বর্ধ নি। * “-অশাতিতখোহধযায? বঙ্গ বি 

*+*দ্বযশীতিতমোহধ্যায়ঃ, বারা ণি। 



ব্রিসপ্ততিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ। 
০... ০. বিল রস আত 

০ 9 

সপ্তীয় উবাচ। 
ততো বুধিষ্ঠিরে রাজ। প্রতিনন্দ্য জনাদদনম্। 
উবাচ পরমত্্রীতঃ কৌন্তেয়ো দেবকীন্ুতম্ ॥১। 

স্ুখেন রজনী বুযুষ্টা কচ্চিতে মধুসুধন ! 
কচ্চিজজ্ঞানাঁনি সর্বাণি প্রসন্নানি তবাচ্যুত ! ॥২॥ 

বাস্থদেবোহপি তদ্যুভ্ং পর্য্যপুচ্ছদ্যুধিষ্ঠিরমূ। 
ততঃ ক্ষত। প্রকৃতয়ে! ন্যবেদয়ছুপস্থিতাঃ ॥৩| 

অনুজ্ঞাতশ্চ রাজ্ঞা স প্রাবেশয়ত তং জনয্ । 

বিরাটং ভীমসেনঞ্চ ধুক্ট্ড্যু্নঞ্চ সাত্যকিম্ ॥৪॥ 

চেদিপং ধৃষ্কেতুঞ্চ দ্রূপদঞ্চ মহারথমৃ। 
শিখপ্ডিনং যমৌ চৈব চেকিতানং সকেকয়ম্ ॥৫॥ 

তত ইতি। প্রতিনন্য চিবুকম্পর্শেন প্রত্যাদৃত্য। পরমপ্রীত তদ্দশনাদেৰ ॥১। 

স্বখেনেতি। বুষ্ট। প্রভাতা। জ্ঞানানি ক্ব্যবিষয়কণি, প্রসন্নাশি আম্মশি 

প্রকাশিতানি ॥২॥ 

বান্ষিতি। তদযুক্তং তছুচিতম্। ক্ষত দ্বারপালঃ প্রকৃতরঃ অমাত্যাঃ, ইতি ন্যবেদয়ৎ ॥৩| 

তৎপরে সেই দ্বারপাল কৃষ্ণকে প্রবেশ করাইয়। উত্তম আসনে বসাইয়া 

সরিয়া গেলে, কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে প্রণাম করিলেন, ঘুধিষ্টিরও আদর করিয়! 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন? ॥৩৪॥ 

সঞ্জয় বলিলেন-_“তাহার পর কুস্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়া! দ্েবকীনন্দন কৃষ্ণের প্রত্যাদর করিয়। বলিলেন--॥১। 

কৃষ্ণ! রাত্রিটা তোমার সুখে প্রভাত হইয়াছে ত? অআচ্যুত! তোমার 

সমস্ত কর্তব্য বিষয়ের স্মরণ হইতেছে ত ? ॥২। 
তখন কৃষ্ণও যুধিষ্টিরের নিকট উপযুক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনস্তর 

দ্বারপাল আসিয়া জানাইল যে, “অমাত্যেরা উপস্থিত হইয়াছেন? ॥৩॥ 

. (৩)--ততশ্চ প্ররুতীঃ কষত্তা ন্যবেদয়দুপস্থিতাঃ__বা নি। 
ক শশীশিপশীশীটিটিশীটি 

৫ 



ত্রিঘপ্ততিতমো ইধ্যায়ঃ। 
৫৮৯ 

যুুতস্প্ধৈৰ কৌরব্যং পাঞ্চাল্যঞ্চো ্ মৌজসমূ। 
ধা মন্যুং স্থবাহঞ্ণ ড্ৌপদেয়াংশ্চ সর্বশঃ ॥৬। (বিশে কথ) 
এতে চান্যে চ বহবঃ ক্ষত্রিয়াঃ পাণুবর্ষভযৃ। 
উপতস্র্মহা ত্বানং বিবিশুশ্চাসনে শুভে ॥৭। 
একন্মিননাসনে বীরাবুপবিষ্ঠৌ মহাঁবলো | 
কৃষ্চ বুযুধানশ্চ মহাত্মানে মহাছ্যুতী ॥৮। 
ততো! বুখিষ্ঠিরস্তেযাং শৃণৃতাং মধূসুদনদূ। 
অব্রবীৎ পুগুরীকাক্ষমাভায্য মধুরং বচঃ ॥৯। 
একং ত্বাং বয়মাশ্রিত্য সহআক্ষমিবাঁমরা 
প্রার্থয়ামো জয়ং সংখ্যে শাখতানি স্ত্রখানি চ ॥১০। 

ভারতকৌমুদী 
অন্বিতি। রাজ্ঞ৷ যুধিষ্ঠিরেণ স ক্ষ।। জনং লোৌকসমৃহম্। চেদিপৎ চেধিবাদম্। 

ঘমৌ নকুলসহদেবৌ। মুুৎসুং তদাখ্যমূ, কৌবব্ং ধারা ঘুবিঠিরা।নেন ও পগাগতম। 
ভ্রৌপদেয়ান্ তৌপদ্যাঃ পুত্রান্॥৪--৬। 

এত ইতি। পাগুবর্ষভং যুধিষ্টিরম্। বিবিশু; উপবিষ্টবন্থঃ |৭| 
একন্মিক্সিতি। যুযুধানঃ সাত্যকিত মহাছাতী মহাতেজসৌ ॥৮। 
তত ইতি। পুণ্তরীকাক্ষং পন্সনয়নম্, আভায সঙ্গোদ্য ॥৯ 

একমিতি। সহশ্রাক্ষমি্রম। সংখ্যে যুদ্ধে, শাশ্বতানি চিরস্থারীনি ॥১০। 

তখন যুধিষ্ঠির অনুমতি করিলে, দ্বারপাল সেই লোকদিগকে প্রবেশ 
করাইল। বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টছ্যন্, সাত্যকি, চেদিরাজ পুষ্টকেতু, মহারথ 

দ্রপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়গণ, ধৃতরা পুত্র যুযুতস্ত, 
পাথণলবীর উত্তমৌজা, যুধামন্ু, স্থবাহু ও দ্রৌপদীর সমস্ত পুত্র ক্রমে উপস্থিত 
হইলেন ॥৪--৬ 

ইহারা এবং অন্যও বহুতর ক্ষত্রিয় মহাত্া যুধিষ্টিরের নিকটে উপস্থিত 

হইলেন এবং সুন্দর সুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন ॥৭| 
তখন বীর, মহাঁবল, মহাত্বা ও মহাতেজা কৃঞ্ণ এবং সাত্যকি এক আসনে 

বসিলেন ॥৮॥ 

তদনস্তর যুধিষ্টির সেই বীরগণের সমক্ষে পদ্মনয়ন কৃষ্ণকে সপ্বোপন করিয়া 

এই মধুর বাক্য বলিলেন-৯। 
শট 5 2 

(৮)..যুযুধানশ্চ নারি চি 



৫৯০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

ত্বং হি রাজ্যবিনাশঞ্চ দ্বিষস্ডিশ্চ নিরাক্রিয়াম্। 

ক্লেশাংশ্চ বিবিধান্ কুচ ! সর্বাংস্তানপি বেসি নঃ ॥১১॥ 

ত্বয়ি সর্ববেশ ! সর্বেষামম্মীকং ভক্তবৎসল !। 

সৃখমায়ভমত্যর্থং যাত্রা চ মধুসুদন ! ॥১২॥ 
স তথা কুরু বাঞ্চেয়! যথা মম মনন্তয়ি | 
অজ্ভুনস্ত ঘথ। সত্য! প্রতিজ্ঞা স্তাচ্চিকীধিতা ॥১৩॥ 
স ভবাংস্তারযত্বম্মান্ ছুঃখামর্ষমহার্ণবাৎ | 

পাঁরং তিতীর্ধতামদ্ প্লবো৷ নো৷ ভব মাধব ! ॥১৪॥ 

ন হি তৎ কুরুতে সংখ্যে রথী রিপুবধো ্ভতঃ | 
যথা বৈ কুরুতে কৃষ্ণ! সারবিরযত্রমাস্থিতঃ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

নন্বেকন্য মমাশয়ে কো! হেতুরিত্যাহ ত্বমিতি। হি মম্মা। নিরাঞ্রিঘাং দেশা- 
ন্লি্াপণম্ ॥১১] 

ত্য়ীতি। আগন্তমপীনম্। খাত্রা বৃত্তি5 “যাত্রেখসবে গতো বুণৌ” ইতি ভেমচন্্রঃ|১২। 

সইতি। চিকীধিত। সফ্লতয়। কন্ত,মিষ্টা ॥১৩| 

_. সইভি। অমধঃ কোধঃ। তিতীর্মতা" তর্ভগিচ্ছতাম্, প্রবে। নৌকা, নঃ অস্মাকম্ ॥১৪। 

কৃষ্ণ! দেবতারা যেমন এক ইন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে জয় ও স্থায়ী 

সুখ প্রার্থনা করেন, আমরাও সেইরূপ একমাত্র তোমাকে অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে 
জয় ও স্থায়ী স্তরখ প্রার্থনা করি ॥১০॥ 

কারণ, কৃষ্ণ! তুমি আমাদের রাজ্যনাশ, শক্রকর্তক দেশ হইতে নিব।সন 

ও নানাবিধ কষ্টভে।গ, সে সমন্তই জান ॥১১॥ 

সবেশ্বর! ভক্তবংসল! মবুস্থদন! আমাদের সকলের সুখ ও জীবিকা 
তোমারই একান্ত অধীন ॥১২॥ 

বঞ্চিন্দন! যেহেতু আমার মন তোমাতে রহিয়াছে, সেই হেতু তুমি 
তাহ কর, যাহাতে অজ্জ্বনের চিকীধিত প্রতিজ্ঞ সত্য হয় ॥১৩। 

মাধব ! তুমি আমাদিগকে ছুঃখ ও ক্রোধরূপ মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর; 
আমরা ছুঃখসাগরের পারে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি আজ তাহাতে 

আমাদের ভেলা হও ॥১৪॥ 

7 (১১)-*বেদ নঃ_ বা), 'বেখ নঃনি । (১৩)..যথ। ত্বয়ি মনো মম...বা নি । (১৪ ্  

তারয়ত্বম্মাৎ.*.বা নি। (১৫) নহি তত কুরুতে যোধঃ কার্তবীর্যসমোহপি যঃ। যুধি যু 

কুরুষে কৃষ্ণ! সারখ্ং ত্বং সমাশ্রিভঃ ॥-_নি। ৯» 



পর্ববণি ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ 

যখৈব সর্বাস্বাপতস্থ পাসি বৃষ্ণীন্ জনা দন ! | 
তথৈবানম্মান্ মহাঁবাহে!! বৃজিনাজাতুমহসি ॥১৬। 
ত্রমগাধেইপ্নবে মগ্রান্ পাঁণুবান্ কুরুসাগরে । 
তারয়াছ্য গ্লবে। ভূত্বা শঙ্বচক্রগদাধর ! ॥১৭| 
নমন্তে দেবদেবেশ ! সনাতন! বিশাতন ! | 

বিষে! জিষ্ো! হরে! কৃষ্ণ! বৈকুণ্) ! পুরুমোভম ! ॥১৮। 
নারদস্ত্রাং সমাচখ্যে পুরাণস্থষিমভমমূ। 
বরদং শাঙ্গিণং দেবং তৎ সত্যং কুরু মাধব ! ॥১৯ 
ইত্যুক্তঃ পুগুরীকাক্ষে ধর্মরাজেন সংসদি। 
ওঘমেঘস্বনো বাদী প্রত্যুবাঁচ যুধিষঠিরমূ ॥২০। 

ভারতকৌমুদী 
নন সারথিমাত্রোহহং কিং কর্ঠমর্ভানীত্যাহ শেতি। কুরুতে হট” শরোতি ॥১৭। 

যখেতি। পাসি রক্ষমি। বুজিনাৎ পাপা পাপজশিতদুঃখাঁত ॥১৩| 

ত্বমিতি। অগাধে অতলস্পর্শে, অগ্রবে আশ্রয়রহিতে, কৃকসাগরে কৌববান্ধৌ ॥১৭ 

নম ইতি। হেবিশাতন ! শব্রনাশক !। হে দিষে।! জয়শীল 1 1১৮। 

নারদ ইতি। পুরাশং প্রাচীনম্, খধিসত্তনং নারায়ণম। তং অর্জুন প্রতিজানম্ ॥১৯। 

ইতভীতি। ওঘস্ সমূহ্ভাবমাপর্ন্ত মেঘস্তেব স্বনো যন্ত স:।২০। 
স্পা টির নু 

কৃষ্ণ ! যুদ্ধে যন্ধবান্ সারথি যেরূপ কার্ধা করিতে পারে, শর্রুব্ধে উ্াত 

রঘীও সেরূপ কাধ্য করিতে পারেন ন! ॥১৫॥ 
মহাবাহু জনার্ঘন ! তুমি বৃঞ্চিবংশীয়গণকে যেমন সমস্ত বিপদে রক্ষা 

কর, আমাদিগকেও সেইরূপই ছুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥১৬| 

হে শঙ্ঘচক্রগদাধর ! পাগুবেরা অতলম্পর্শ ও আশ্রয়শৃশ্য কৌরবসমুদ্ে 
মগ্ন হইতে চলিয়ছে, তুমি আজ আশ্রয় হইয়। তাহাদিগকে উদ্ধার কর ॥১৭। 

দেবদেবেশ্বর! সনাতন ! শক্রসংহাঁরক ! বিষু! জিধু! ভরি! কৃষ্ণ! 

বৈকুগ্ঠনাথ! পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার করি ॥১৮। 

মাধব! দেবধ্ধি নারদ তোমাকে প্রাচীন ঝধিশ্রে্, বরদাতা, শাঙ্গ ধনুর 

ও দেবতা বলিয়াছেন। অতএব তুমি অঙ্জবনের প্রতিজ্ঞ! সত্য কর ॥১৯। 

যুধিষ্ঠির বীরসভায় এইরূপ বলিলে, বাগী কৃষ্ণ ঘনীহুভমেঘগন্তীর্রে 

তাহার প্রত্যুত্তর করিলেন ॥২০। | ্ 

(১৭).. 'সমৃদ্ধর প্নবো ভূত", বা নি। (১৯)--শাঙ্গিণত শ্রে্মূবানি। (২০) 

তোয়মেঘস্বনঃ...বা নি। 



৫৯২ মহাভারতে দ্রোণ_ 

বাস্দেব উবাচ । 

সামরেঘপি লোকেষু সর্ববেধু ন তথাবিধঃ | 

শরাসনধরঃ কশ্চিদ্যথ! পার্ধো ধনঞ্ীয়ঃ ॥২১॥ 

বীর্য্যবানস্ত্রসম্পন্নঃ পরাক্ঞান্তে। মহাবলঃ। 
যুদ্ষশৌগুঃ সদামর্ধী তেজসা পরমো নৃণাম্ ॥২২॥ 
স যুব! বৃষভস্কন্ধো দীর্ঘবাহুর্মহাবলঃ | 
সিংহর্ধভগতিঃ শ্রীমান্ দ্বিষতস্তে হনিয্যতি ॥২৩॥ (যুখ্কম্) 
অহঞ্চ তৎ করিষ্যামি থা কুস্তীস্বতো ইজ্ভনঃ | 

ধার্তরা্স্ত সৈন্ানি ধক্ষ্যত্যগ্রিরিবেন্ধনম্ ॥২৪। 

অদ্য তং পাঁপকর্ম্মাণং ক্ষুদ্রং সৌভদ্রেঘাতিনমূ। 
অপুনদর্শনং মার্গমিষুভিঃ ক্ষেপ্্যতেহর্জুনঃ ॥২৫॥ 
তশ্তা গ্য গৃরাঃ শ্যেনাশ্চ বৃকা গোমায়বস্তথা । 

তক্ষযিয্স্তি মাং সানি যে চান্যে পুরুষাদকাঃ ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

সামরেঘিতি ৷ সামরেধু দেবসহিতেষু। শরাসনধবো ধন্ুদ্ধর; ॥২১| 

বীব্যবানিতি। বীর্যবান্ যানপিকবলশাপী । যুদ্ধে শৌগে মত্তঃ | বুষভন্যের স্বদ্ধো 

উন্নতৌ যন্তয সঃ। সিংহস্তেব খষভশ্তয বুষস্তেব চ গতি্ধশ্য সঃ, শ্রীমান্ বীরশো'ভাবান্ ॥২২-২৩| 

অহ্মিতি। ধক্ষ্যতি দগ্ধানি করিয়াতি, ইন্ধনং কা্টম্ ॥২৪| 
টি ত। ন বিদ্যুতে ুনরর্শশং বন্য ক্ষেপ্াতে নেষ্যতে । নয়ত্যর্থত্বান্থিকম্মকত| ॥২৫| 

কষ বলিলেন__“মহারাজ ! পৃথানন্দন অর্জন যেরূপ নুর্ধর, সেরূপ 

ধনুদ্ধর দেবলেকপ্রভূতি সমস্ত লোকে অন্য কেহ নাই ॥২১॥ 
মানসিকবল ও দৈহিকবলশালী, নানাবিধ অন্্জ্ঞ, পরাক্রমী, যুদ্ধে মন্ত, 

সব্বদা ক্রোধী, মনুষ্যমধো পরম তেজন্বী, বৃষের স্যায় উন্নতস্কন্ধ, সিংহ ও বুষের 

ন্যায় গমনকারী, বীরশোভায় শোভিত ওযুবা অজ্জন আপনার শক্রগণকে 

বিনাশ করিবেন ॥২২--২৩। 

আমিও সেইরূপ কার্য্য করিব, যাহাতে অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ 
অজ্জুন দৃধ্যোধনসৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন ॥২৪॥ 

আজ অজ্ঞুন বাণদ্বারা পাপকারী, ক্ষুদ্রস্বভাব ও অভিমন্ুবধের হেতু 
জয়দ্রথকে সেই পথে প্রেরণ করিবেন, যে পথের পুনরায় দর্শন হয় না॥২৫॥ 

.. (২৬)-.বলা গোমায়বস্তথা...পি। 
সপ পিক 

ঙ 



পর্ববণি ত্রিসপ্ততিতমো হধ্যায়ঃ | 

যগ্স্ত দেবা গোণ্তারঃ মেন্দ্াঃ সর্ব যুিষ্ঠির ! | 
রাজধানীং যমস্যাগ্য হতঃ প্রাপ্তি সংঘুগে ॥২৭। 
নিহত্য সৈম্ধবং জিুরছ্য ত্বামুপধাস্ততি | 
বিশোকো বিজ্বরো রাজন! তব শান্তিপুরস্কতঃ ॥১১। 

সঞ্জয় উবাচ। 
তথা সংভাষতাং তেমাং প্রাছুরা সীদ্ঘনগীয়ঃ | 
দিদৃক্ষুর্ভরতশ্রেষ্ঠং রাজানং সন্থহৃদ্গণম্ ॥২৯। 
তং প্রবিষ্টং শুভাং কক্ষামভিবাদ্যাগ্রতঃ স্থিতম্। 
সমুখায়াজ্বনং প্রেমৃণ। সম্বজে পাপ্তবর্ভঃ ॥৩০। 

তন্তেতি। বৃক। ব্যাস্রবিশেধাঃ, গোমায়বঃ শগালাঃ। পুরুষাদক| নবভক্ষকাঃ॥১০| 
যদীতি। গোপ্তরে রক্ষিতারে। ভবিযান্ধি, তথাপীতি শেষঃ ॥২ ॥| 

নিহতোতি | দৈন্ধবং জযদ্থম্, জিফুতরজ্িন: | বিজরো মনঃসন্থপশূন্যঃ ॥১৮। 
তথেতি। সংভাঁমৃতাং সমীলপতাম্। দিরুক্ষরদষ্টমিচ্দুঃ ॥২৯| 

তমিতি। শুভাং ভিতৈষিপূর্ণস্বাৎ শুভনিকাম্। সম্বজে আলিলিঙ্গ ॥৩০। 

৫৭৯৩ 

চে 

গৃপর, শ্যেন, চিতাবাঘ, শৃগাল ও অন্য যে সকল নরমাংভো জী জন্ত আছে, 
তাহার! আজ জয়দ্রথের মাংস ভক্ষণ করিবে ॥১৬। 

মহারাজ ! ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাঁও যদ্দি জয়দ্রথের রক্ষক হন, তথাপি 

আজ সে যুদ্ধে নিহত হইয়! যমের রাজধানীতে যাইবে ॥১৭ 
রাজা! অজ্জন আজ জয়দ্রথকে বধ করিয়া আপনার নিকট আসিবেন। 

অতএব আপনি শোকবিহীন, সম্তাপশৃন্য ও শান্তিসম্পন্ন হউন? ॥১৮। 
সঞ্জয় বলিলেন-_তাহারা সেইরূপ আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে 

বন্ধুবর্গের সহিত সম্মিলিত ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
অজ্জুন উপস্থিত হইলেন ॥২৯॥ 

অর্জুন মঙ্গলময় কক্ষায় প্রবেশপুর্বক যুধিষ্টিরকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে 

দাড়াইলে, যুধিষ্ঠির গাত্রোথান করিয়া স্নেহবশতঃ অজ্জনকে আলিঙ্গন 
করিলেন ॥৩০। 

স্পা 

(২৮)..ভব ভূতিপুরস্কৃতঃ_-পি বা বঙ্গ বর্ধ। ইতঃ পরম্ “একাশীতিতনোহপ্যায়ত বদ 

বর্ঘ, “-ত্রযশীতিতমোহ্ধ্যায় বা রা নি। (২৯) তথা তু বদতাম্...ব। নি। (৩০) " 

অভিবন্দ্যাগ্রতঃ স্থিতমূ। তমুখ্থায়াঙ্নম্..'বা নি। 

৭৫ 



৫৯৪ মহাভারতে দ্রোণ_ 

মুদ্ধি। চেনমূপাস্রায় পরিষজ্য চ বাহুনা। 
আমশিষঃ পরমাঃ প্রোচ্য ম্ময়মানোহভ্যভাষত ॥৩১॥ 

ব্যক্তমজ্জুন! সংগ্রামে গ্রবন্তে বিজয়ো মহান্। 
যাদৃগ্রূপ! হি তে চ্ছায়া প্রসন্নশ্চ জনার্দনঃ ॥৩২॥ 
তমত্রবীভতো জিক্ুর্ম হদাশ্চয্যমুন্তমম্ 

দৃষ্টবানস্মি ভদ্রং তে কেশবস্ত গ্রসাদজম্ ॥৩৩| 
ততস্তৎ কথরামান বথাদৃক্টং ধনগ্ভীয়ঃ | 
আশ্বাসনার্ঘং স্বহদাং ত্র্যন্বকেণ সমাগমম্ ॥৩৪॥ 
ততঃ শিরোভিরবনীং স্পৃষ্ট| সর্ষে স্থবিশ্মিতীঃ | 
নমন্কৃত্য বৃষাঙ্কায় সাধ্ সাধ্বিত্যথাঞ্তবন্ ॥৩৫॥ 

অনুজ্ঞাতীস্ততঃ সর্ব সুদে ধর্মসুনুন। | 

ত্বরমাণাঃ স্থসংরন্ধা হষ্টা যুদ্ধায় নির্যঘুঃ ॥৩৬| 
ভারতকৌমুদী 

মুদ্ধ/তি। এনঘজ্জুনম্ পরিষজ্য আপিঙ্গা। স্ময়ম।ন ঈবদসন্ ॥৩১। 
ব্ক্তমিতি। ক্রবে। নিশ্চিত; | ছায়। বীরকান্থিঃ ॥৩২। 
তমিতি। জিফুরজ্জুনঃ | দৃষ্টবান্ স্বপ্রম। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমন্ত |৩৩| 

তত ইতি। ব্র্স্থকেণ শিবেন সহ, সমাগমং স্বপ্মে সম্মেলনম্ ॥৩৪। 
তত ইতি। বৃযাঙ্কায় শিবায়। সাধু সাধু পুণ্যাতিরেকাদিত্যাশরঃ ॥৩৫।॥ 

এবং তিনি অঙ্জুনের মস্তকাত্রাণ ও বাহুদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 

উত্তম আশীর্বাদ জানাইয়। সহাস্তয মুখে বলিলেন_॥৩১। 

“অর্জন! তোমার যেরূপ বীরশ্রী দেখা যাইতেছে এবং কৃষ্ণও যেরূপ 

প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধে তোমার বিশিষ্টরূপ 
জয়লাভ নিশ্চিত” ॥৩২। 

তদনন্তর অজ্ঞুন যুধিষ্িরকে বলিলেন--“মহারাজ ! আপনার মঙ্গল হউক। 
আমি আজ কৃষ্ণের অনুগ্রহে গুরুতর আশ্চধ্য উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছি? ॥৩৩ 

তাহ।র পর অর্জুন বন্ধুবর্গকে আশ্বস্ত করিবার জন্য যথাযথভাবে স্বপ্নে সেই 
শিবের সহিত সম্মেলনের বিষয় বলিলেন ॥৩৪॥ ৃ 

তৎপরে সকলে অত্যন্ত বিন্ময়াপন্ন হইয়া মস্তকদারা! ভূতলম্পর্শপূর্বক 
মহাদেবকে নমস্কার করিয়া “সাধু সাধু' এইরূপ বলিলেন ॥৩৫। 

(৩২ “তাদুগ্রপ।.. নি। (৩৫): সর্ষে চ বিশ্মিতা.. "বা নি। ॥  (৩৬."ত্বরমাণাঃ 

সুসন্নদ্ধাঃ...বা নি। ” 



পর্ববণি ত্রিসপ্ততিতমে |হধ্যায়ঃ। 

অভিবাগ্ তু রাজানং যুঘুধানা চ্যুতাজ্ছুনাঃ । 
ষ্টা বিনির্ধযুস্তে বৈ যুধিষ্ঠিরনিবেশন।ৎ ॥৩৭। 
রথেনৈকেন দুর্র্ষেণ যুযুধানজনার্দনে | 
জগ্যতুঃ মহিতো বীরাঁবজ্জুনস্ত নিবেশনগ্ ॥৩ ॥ 
তত্র গত্ব! হষীকেশঃ কল্পয়ামাস সৃতবৎ | 
রথং রথবরস্তাঁজৌ বানরর্ধভলক্ষণম্ ॥৩)॥ 

স মেঘসমনির্ধোষস্তপুকা ঞ্চনস্ত প্রভঃ | 

বো রথবর? কৃ৯প্ত শিশুদিবসকুদ্যথা ॥৪০॥ 

৫৯৫ 

অন্বিতি। ধর্ধসু্ন! ফুিষ্টিরেণ। সুসংবন্ধ। অতীবোহসাহিনত ॥৩৬। 

অভীতি। যুযুধানঃ সাতাক্িঃ।॥ যুণিষ্টিরম্ত নিবেশন।ৎ শিবিবা ॥৩৭| 

রখেনেতি | নিবেশনং কিরদ,রস্থং শিবিরমূ। অঙ্ঞুনোহপি তত ভগ।মেতি বোদাম্॥৩০| 
তত্রেতি। রথববন্ত রখিশেঠত। জ্নগ্ত, বানরর্ম ৩ণঙ্গণ হণমচ্চিহ্িতম্ ॥৩৯| 

সইতি। মেঘস্ত মেঘনির্ঘোষম্ত সমঃ সমানো। শির্ধোষে! যন্ত ১ তপিকাঞফ্চনেন তশাহেন 

শোভন! প্রভা যশ্ত সঃ। কৃ৯প্রঃ সজ্জিত শিশর্নবোপিতঃ, দিবসরুত 2১1১০ 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১--১৫| বৃছিন।ৎ বাপন।হ ॥১৬--১৭। অনাতন, এখাদিশিরনত বিখাতিন 

সহর।, কুষ্ পুকবোত্তনঃ পরমান্স। 0১৮-২১॥ মুদ্ধশো। খু; যুদপ্রনা];1২১০। মঙচপপ্ুরন 

তদনন্তর যুধিষ্ঠির অনুমঠি করিলে, সমস্ত বন্ধুবগ সবর, এতগ|ংসাহী ও 

আনন্দিত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন ॥৩৬ 

কিন্তু কৃষ্ণ, অজ্জুন ও সাত্যকি যুধিষ্টিরকে অশিবাদন করিয়। আনশ্দিত 

হইয়া যুধিষ্ঠিরের শিবির হইতে বাহির হইলেন ॥৩৭। 

তৎপরে দুদ্ধর্ম বীর কৃষ্ণ ও সাত্যকি মিলিত হইয়। (অঙ্ছরীনকে লইয়া) এক- 

রথে অজ্জুনের শিবিরে গমন করিলেন ॥৩৮। 

সেখানে যাইয়া অর্জন আহক করিভে গেলে) কৃ সাণথির হ্যায় 

রথিশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বানরশ্রেষ্ঠচিহ্নিত রখখান।কে সঙ্খিত করিলেন ॥৩৯॥ 

তখন মেঘের ন্যায় গম্ভীরধ্বনিকারী ও তণ্রকাঞ্চনময় বলির বিশে যর্দাপ্রি- 

শালী সুসজ্জিত সেই উত্তম রথখান| নবোদিত সধ্োর থা একশ গাইতে 

লাগিল ॥৪০। 

(৩৯). রিনি 'নি। (৪০)... কাঞ্চনসপ্র 5: -পি বাশি। 



৫৯৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

ততঃ পুরুষশী্দ[লঃ সঙ্জং সজ্জপুরঃসরঃ । 

কৃতাহ্ছিকাঁয় পার্থায় স্যবেদয়ত তং রথম্ ॥8১। 
তন্তু লৌকবরঃ শ্রীমান্ কিরীটা হেমবর্মভৃৎ। 

চাপবাণধরো বাহ্ং প্রদক্ষিণমবর্তত ॥৪২| 

ততো বিদ্যাবয়ো বৃদ্ধেঃ ক্রিয়াবন্তিজিতেক্দ্রিয়েঃ। 
স্তয়মানো জয়াশীভিরারুরোহ মহারথম্ ॥৪৩| 

জৈত্রেঃ সাংগ্রামিকৈর্ম স্তর পুর্ববমেব রখোভমম্ | 
অভিমন্ত্রিতমচ্চিত্মানুদয়ং ভাঁঙ্করো! যথা ॥88॥ 

স রথে রখিনাং শ্রেষ্ঠঃ কাঞ্চনে কাঞ্চনার্ৃতঃ | 

বিবভৌ বিমলোহচ্চিক্সান্ মেরাবিব দিবাঁকরঃ ॥৪৫। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । সজ্জানাং সন্নদ্ধানাং পুরঃসরঃ কৃষ্ণ । ন্তবেদয়ত সঙ্জিতত্বেন ॥৪১। 

তমিতভি। শ্রামান্ বীরশোভাবান্। বাহং যানং রথম্, অবর্তত অকরোত ॥৪২। 

তত ইতি। ক্রিয়াবন্তিবৈধকন্মানুষ্ঠায়িভিঃ। আরুবোহ পার্থ ইতানবৃতিঃ ॥৪৩| 

উক্তমেবার্থ- গ্রকারাহ্থরেণাহ জৈত্রেরিতি। জৈত্রৈঞজমসাধনৈঃ। অচ্চিম্মান্ তৈজস্বী 1৪91 

সইতি। কাঁঞ্চনে কাঞ্চনময়ে, কাঞ্চনেন ্বণময়েন বর্মণ আবৃতঃ ॥8৫। 

তাহার পর যুদ্ধসজ্জায় সঙ্জিতদিগের অগ্রগণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যাইয়| 
কৃতাহ্িক অর্জনকে জানাইলেন যে “রথ সজ্জিত হইয়াছে? ॥9১। 

তখন লোকশ্রেষ্ঠ, বীরশোভা সম্পন্ন, কিরীট শালী, স্বর্ণবন্ধমসন্নদ্ধ এবং ধন্ুর্বাণ- 

ধারী অর্জন আসিয়া সেই রথখানাকে প্রদক্গিণ করিলেন ॥৪২॥ 
তদনন্তর বিগ্ঠায় ও বয়সে বৃদ্ধ, সৎকম্মীন্বিত এবং জিতেন্দ্রিয় লোকেরা 

জয়াশীর্বাদ করিয়া স্তব করিতে লাগিলে, অজ্ন সেই মহারথে আরোহণ 

করিলেন ॥৪৩॥ 

পূর্ব্বেই যুদ্ধজয়সাধক মন্ত্রদ্ধারা সেই উত্তম রথখানাকে অভিমন্ত্রিত করা 

হইয়াছিল; পরে_ ন্র্ধ্য যেমন উদয়পর্বতে আরোহণ করেন, সেইরূপ তেজস্থী 

অজ্ঞন সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥8৪| 

ক্রমে নিন্মল ও তেজন্বী সূর্য্য যেমন স্ুমেরূপর্বতে প্রকাশ পান, সেইরূপ 

ববর্ণময়বন্ম্াবৃতদেহ ও রথিশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই স্বর্ণময় রথে প্রকাশ পাইতে 

লাগিলেন ॥৪৫॥ 

(৪২) ভন্ত লোকে বরঃ পুংসাম্...পি তন্ত লৌকববঃ পুংসাম্ ...বা, স তু লোকবরঃ 
পুংসাম্...নি। (৪৫).""বিবতে বিমলেহচ্ছিম্মান্-.-বঙ্গ বর্ধ। 



পর্ববণি ভ্রিসগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। মহ 

অন্বারুরুহতুঃ পার্থং যুুধানজনার্দনেই | 
শর্ষাতের্যজ্ঞমীয়ান্তং যথেন্দ্রং দেবমশ্থিনেই ॥8৬॥ 
অথ জগ্রাহ গোবিন্দ! রশ্মীন্ রশ্মিবতাং বর? । 

মাতলির্বীসবস্তেৰ বৃত্রং হস্তং প্রধাস্ততঃ ॥৪৭॥ 

স তীঁভ্যাং সহিতঃ পার্ধো রথপ্রবরমাস্থিতঃ | 

সহিতো বুধশুক্রাভ্যাং তমো৷ নিত্বন্ বথা শশী ॥৪৮। 

সৈন্ধবস্ত বধং প্রেপ্ন, প্রয়াতঃ শত্রুপুগহা | 

সহাম্বুপতিমিত্রাভ্যাং যথেন্দরস্তারকাময়ে ॥8৯। 

ততো বাদিত্রঘোঁষৈশ্চ মঙ্গল্যৈশ্চ স্তবৈঃ শুভৈঃ। 
্রযান্তমর্ছনং সুতা মাগধাশ্চৈব তবু? ॥৫০| 

অন্বিতি। অন্ক সহ। পার্থমিতি বর্মগ্রবচণীয়যোগে দ্বিতীয়]: শধাতে রাড ॥5৬। 

অথেতি। রশ্মীন্ প্রগ্রহান্, রশ্মিবতাং কিরণবতাম। মোঁপবস্বাদস্তঃ ॥8৭| 

সইতি। আস্থিত আবুঢঃ। তমঃ তাঘসিকং শক্রবর্গমন্ধকারঞ ॥৪৮| 

সৈদ্ববস্তেতি। শবত্রপূগহা শক্রসমূহ্হন্তা পার্থ, সৈষ্ধবস্য জমদ্রথণ্য বধ” প্রেগ 

চিকীযু? সন্, তারকেণ তদাখ্যেনাস্থরেণ আমযঃ পীড়নং মত্র তাদশে যুদ্ধে, অগুপতিব: 

মিত্রশ্চ দেবতাবিশেষ: তীভ্যাং সহ ইন্ত্রো যখ/ তথ। প্রয়াত: প্রঞ্থিতঃ1৪৯। 

তত ইতি । বাদিত্রঘো মৈরবাগ্তধ্বনিভিঃ, মঙ্গলোর্মঙ্লজনকৈঃ ॥৫০| 

_. শর্ধাতিরাজার যজ্জে আসিবার কালে অশ্বিনীকুমারদয় যেমন ইন্দের সহিত 

এক বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণ ও সাতাকি অজ্্ীনের সহিত 

সেই একরথে আরোহণ করিলেন ॥৪৬॥ 

তাহার পর বৃত্রাসুরকে বধ করিবার ভন্য গ্রস্থানকারী ইন শশ্বরশ্মি 

যেমন মাতলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমন তেজন্বিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ অগ্জ্রীনের অশ্বরশ্যি 

(ঘোড়ার লাগাম) গ্রহণ করিলেন ॥৪৭॥ 

তখন অন্ধকারনাশক চন্দ্র যেমন বুধ ও শুক্রের সহিত একরাশিতে অবস্থান 

করেন, তেমন অর্জন কৃষ্ণ ও সাত্যকির সহিত সেই উত্তম রাথে অবস্থান করিতে 

লাগিলেন ॥৪৮। 

পরে ইন্দ্র যেমন বরুণ ও মিত্রের সহিত তারকাসুরের যুদ্ধে প্রস্থান করিয়া 

ছিলেন, তেমন শক্রসমূৃহহস্তা অজ্ন জয়দ্রথবধার্থী হইয়া কৃষ্ণ ও সাত্যকির 

সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৪৯।॥ 0 

_. (৪৭)-. রশ্মিবিদাং বর:...বা। নি,..রশ্ি্বতাং বর; বঙ্গ বদ্ধ। 



৫6৯৮" মহাভারতে দ্রোণ--- 

সজয়াশীঃ সপুণ্যাহঃ সুতমাগধনিম্বনঃ | 
যুক্তো বাদিত্রঘোঁষেণ তেষাং রতিকরোহভবৎ ॥৫১॥ 
তমনুপ্রবণো বায়ুঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শিবঃ | 

ববে সংহর্ষয়ন পার্থ ছিষতশ্চাস্ত শোষয়ন্ ॥৫২। 
ততত্তম্মিন ক্ষণে রাজন! বিবিধানি শুভানি চ। 

প্রাহছুরাসন্ নিমিভভানি বিজয়ায় বুনি চ। 

পাণগুবানাং ত্বদীয়ানাং বিপরীতানি মারিষ ! ॥৫৩॥ 

ৃষ্টাজ্ঞুনো৷ নিমিভাঁনি বিজয়স্য প্রদক্ষিণম্। 
বুুধানং মহেম্বাসমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫৪॥ 

ঘুধুধা নাছ্য যুদ্ধে মে দৃশ্যাতে বিজয়ে গ্রুবঃ | 
তথাহীমানি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তে শিনিপুঙ্গব ! ॥৫৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
সেতি। জঘ্াশিয। সহেতি সঃ। রতিকরঃ সমরাগ্গরাগজনকঃ ॥৫১। 

তমিতি। অন্ুপ্রব্ণঃ অন্তকুলঃ। শিবঃ শুভন্থচকঃ | শোষয়ন্ষিব ॥৫২| 

তত ইতি। নিমিভ্তানি লক্ষণানি। হেমারিষ! আঘ্য!। ষট্পাদোহয়ং শ্রেকঃ ॥৫৩| 

ষ্টেতি। প্রদক্ষিণং দর্ষিণপি্রিনম্। যুযুধানং সাত্যকিম্॥৫৪| 

যুমুপানেতি। দৃশ্ঠতে সন্তাবাতে ৷ পিঙ্গানি চিহ্বাশি ॥৫৫। 

তদনন্তর বাছকারেরা মঙ্গলজনক বাছ্ধ্বনিদ্ধারা এবং সত ও মাগধগণ 

শুভস্ৃচক স্তবদ্ধর। প্রস্থানকালে অজ্জুনকে সন্তষ্ট করিতে লাগিল ॥৫০। 

জয়াশীববাদ, পুণ্য।হশব্দ ও বাগ্যধবনির সহিত স্মত-মাগধগণের সেই ক্- 
ধ্বনি কৃষ্ণ, অঙ্জবন ও সাত্যকির যুদ্ধানুরাগ জন্ম ইতে লাগিল ॥৫১॥ 

ক্রমে পবিত্রগন্ধবাহী ও শুভম্চক অনুকুল বায়ু অজ্ৰনের আনন্দ এবং 
তাহার শত্রুপক্ষের শোষণ করিতে থাকিয়।ই যেন বহিত হইতে থ।কিল ॥৫২॥ 

মাননীয় রাজ! তৎপরে সেই সময়ে পাগুবপক্ষের জয় ও আপনার পক্ষের 

পরাজয় সুচনা করিবার জন্য নানা প্রকার বহুতর শুভলক্ষণ ও ছূর্লক্ষণ প্রাদুভূতি 

হইতে লাগিল ॥৫৩॥ 

তখন অঞ্জন জয়স্চক লক্ষণ সকল দেখিয়া দক্ষিণদিগ্বত্তী মহাধনুদ্ধর 

সাত্যকিকে এ এই কথা বলিলেন_॥৫৪ ৪॥ 
শশা শি শি শাক 

রি তমসপ্য়তে। | বাযু..পি ব। বঙ্গ বর. দ্বিধতশ্চাপি শোষয়ন্_ বা নি। (৫৪) 

বিজয়ায় 'প্রদক্ষিণম্. ব| নি। 

৮5 



পর্ববণি ত্রিসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

সোহহং তত্র গমিষ্যামি যত্র সৈম্ধবকো। নুপঃ। 
যিযাস্থর্যমলোকায় মম বীর্য্যং প্রতীক্ষতে ॥৫৬।॥ 

যথা পরমকং কৃত্যং সৈন্মবন্ বব মম। 
তখৈব সুমহৎ কৃত্যং ধন্মরাজন্য রক্ষণম্ ॥৫৭। 

স ত্বমগ্ত মহাবাহো।! রাজানং পরিপাঁলয় ! | 

যখৈব হি মা গুপ্তস্তযা গুপ্চো ভবেভথ। ॥৫৮। 

নহি পশ্য।মি ত লোকে যস্ত্াং যুধি পরাজয়েৎ। 

বাস্রদেবসমং সংখ্যে সয়মপ্যমরেশ্বরঃ ॥৫৯॥ 

তৃয়ি বাহং পরা শ্বস্তঃ গ্রছ্যন্গে ব। মহারখে। 

শরুযাং দৈন্ধবং হস্তমনপেক্ষে। নূরর্ষভ ! ॥৬০॥ 

সইতি। কুখসিভঃ মৈঙ্ধব ইতি সৈদ্ধবকো জয়রথ; | হিঘান্যাতুগিক্্+ ॥৫% 

যথেতি । কৃত্য কাধ্যম। উওয়মপ্যবশ্টকর্তব্যমিত্যাশয়ঃ ৫ | 

সইতি। বাজানং যুধিষ্টিরম। গুপ্রে। রক্ষিতঃ 0৫৮ 

নহীতি। স্বয়মমরেশ্বর ইন্দ্োখপি ন পরাঁজরেতেতার্থ; ॥৫৭| 

'শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি! আজ যুদ্ধে আমারই নিশ্চিত জয় হইবে বলির! 

মনে হইতেছে। যে হেতু এই সকল শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে ॥৫৫| 

অতএব দুরাঁস্বা সিদ্ধুরাজ জয়ুদ্রথ যমলোঁকে যাইবার ইচ্ছা করিয়া যেখানে 

থাকিয়া আমার শক্তির প্রতীক্ষ করিতেছে, আঁমি সেইখানে যাইব ॥৫৬| 

জয়দ্রথকে বধ কর। যেমন আমার কর্তবাঃ তেমন ধন্মরাজকে রক্ষ। কর 

আমার অতিপ্রধান কর্তব্য ॥৫৭| 

অতএব মহাঁবাহু! আজ তুমি ধর্মরাজকে রক্ষা কর। বেগ ন।, তাহাকে 

আমার রক্ষা করা যেমন, তোমার রক্ষা করাও তেমনই হইনে ॥৫৮। 

আঁমি জগতে তেমন লোক দেখি না, যে তোমাক বা পরাজঘ করিতে 

পারে। কেন না, তুমি যুদ্ধে কৃষ্ণের তুলা! সুতরাং ন্যয়ং ইন্্রও তোমাকে 

পরাজয় করিতে পারেন না ॥৫৯| 

নরাশ্রে্ঠ! তোমার উপরে কিংবা মহারথ প্রাঃ উপরে ভার অর্পণ 

করিয়া আমি বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া, রাজাকে রক্ষা করিবার অপেক্গা না রাখির। 

জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিব ॥৬০। 

0) ত্্ধি বাহ পরাস্ত -পি বর্ধ। 



৬০০ মহাভারতে 

ময্যপেক্ষ। ন কর্তব্যা কথঞ্চিদপি সাত্বত ! | 

রাঁজন্যেব পর। গুপ্তিঃ কা্ধ্য। সর্ববাত্বনা ত্বয়া ॥৬১॥ 

নহি যত্র মহাবাহ্র্ববীস্দেবে! ব্যবস্থিতঃ | 

কিঞ্চিদ্যা'পদ্যতে তত্র যত্রীহমপি চ ঞ্রুবম্ ॥৬২।॥ 

এবমুক্তস্ত পার্থেন সাত্যকিঃ পরবীরহা | 

তথেত্যুকাগমভত্র যত্র রাজা যুধিষ্টিরঃ ॥৬৩| 
ইতি গ্রীমহ।ভারতে শতসাহজ্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্বণি 

প্রতিজ্ঞায়ামর্ছনবাক্যে ভ্রিসগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
7 কীনা 

ভারতকৌমুদী 
তুীতি। পরাশ্বস্তে! ভারার্পণেনাতীবাশ্বস্তঃ। অনপেক্ষো। রাজরক্ষাপেক্ষারহিতঃ ॥৬০| 

ময়ীতি। অপেক্ষ! সাহায্যাকাজ্চা ৷ গুপ্তিঃ রক্ষা, সর্বাত্মন। সব্বপ্রযতেন ॥৬১॥ 

নহীতি। তত্র ব্যাপগ্তে বিপদশশঙ্ক। স্তাং। যত্রাহমপি চ নহি ব্যবস্থিতঃ ॥৬২। 

এবমিতি। পরবীরহা৷ বিপক্ষবীরহন্তা ॥৩৩| 

ইতি মহামহোপাধ্যাক্র-ভারতা চা্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধা স্তবাগীএভট্টাচ।ধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যারাং দ্রোণপর্ববণি প্রতিজ্ঞায়াং ত্রিসপ্কতিতমোইধ্যায়ঃ |০| 

__7--7-05) 

ভারতভাবদীপঃ 

সরঃ সামগ্রীমগ্রঃ। 1৪১| ততো মৃছ্চ্ছন্দান্গব্িতং প্রদক্ষিণমূ ॥৪২--৬৭। অপেক্ষা 

অনুরোধ; ॥৬১--৬৩| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিসগ্ততিতমোহধ্যায়; 1৭৩1 

সাত্বতবংশীয়! তুমি আমার কোন অপেক্ষা করিও না, তুমি সব্বপ্রষত্তে 

কেবল রাজাকে রক্ষা করিবে ॥৬১॥ 

কারণ, যেখানে মহাবাহু কৃষ্ণ থাঁকিবেন না, কিংবা আমিও থাকিব না, 

সেখানে অবশ্যই কোন বিপদ্ হইবার সন্তাবনা আছে" ॥৬২।॥ 

অজ্জুন এইরূপ বলিলে, বিপক্ষবীরহস্ত। সাত্যকি “তাহাই হইবে” এই কথা 

বলিয়া__যেখানে রাজ! যুধিষ্টির ছিলেন, সেইখানে চলিয়! গেলেন? ॥৬৩। 
৩০৪ 
০০৩ 

*. “."'দ্যশীতিতমোহধ্যায়” বঙ্গ বর্ধ, “**চতুরশীতিতমোহধ্যায়” বা রা নি। 



(৫ জয়দ্রথব্ধপর্ব |) 

চতুঃসপ্ততিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ। 
০. ০6 
০-০-০ 

শত জে 

ধুতরাষ্ট্র উবাচ। 
শ্বো ভূতে কিমকুর্বংস্তে ছুঃখশোকসমন্থিতাঃ | 
অভিমন্যো। হতে তত্র কে বাধুধ্যন্ত মামকা? ॥১| 
জানন্তস্তস্য কম্মীণি কুরবঃ সব্যসাচিনঃ | 

কথং তৎ কিন্তিষং কৃত্বা নির্ভয়] ভ্রহি মামকাঁ? ॥২। 
পুত্রশোকাভিসন্তপুং ক্ুদ্ধং ম্ৃত্যুমিবান্তকঘ্। 
আয়ান্তং পুরুষব্যাত্রং কথং দদৃশুরাহবে ॥৩। 

কপিরাজধ্বজং সংখ্যে বিধুন্বানং মহদ্ধনুঃ | 

দৃষ্ট। পুত্রপরিদ্যুনং কিমকুর্বত মামকাঃ ॥8| 

ভারতকৌমুদী 

ক্রবত্যপি সঞ্জয়ে বাগ্রতয় পৃচ্ছতি শ্ব ইতি। শ্বঃ পরদিনে। তে পগুবাঃ ॥১। 
জানন্ত ইতি । কিন্বিঘম্ অন্যায়েনাভিমন্তাবধরূপং পাপম্, নিভগা স্থিভাঃ ॥২। 
পুত্রেতি। মৃত্যুং মৃত্যুজনকম্ অন্তকং যমম্। দদৃশ্রামক! ইতযনুভি; ॥এ 

কপীতি। বিধুন্বানং সঞ্চাণরন্থমূ। পুত্রেণ পুত্রশোকেন পরিদানং সকথ। মন্প্রমূ ॥৪। 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন__“সপ্তয় ! রাত্রিপ্রভাত হইলে দ্ুখশোকযুক্ত পাগুবেরা 

কিকরিল? অভিমন্যু নিহত হইলে আমার পক্ষের কাহার। যুদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন ? ॥১।॥ 

অজ্ঞনের ক্ষমতাঁভিজ্ঞ কৌরবের! সেই পাপের কাধ্য করিয়। কি প্রকারে 

নিয় ছিলেন? ॥২।॥ 

পুত্রশোকে সন্তপ্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ অজ্জ্রন মৃ্্যুজনক যমের স্থায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে 
আসিতে লাগিলে, আমার পক্ষের যোদ্ধারা তাহার প্রতি কি করিয়। দষ্টিপাত 

করিতে পারিলেন ? ॥৩॥ 

পুত্রশোকে সন্তপ্ত অজ্দ্ন যুদ্ধে মহাধন্থু সঞ্চালন করিতে লাগিলে, তাহাকে 

দেখিয়া আমার পক্ষের যোদ্ধার! কি করিলেন ? ॥8॥ 

0 -কিমকাধুন্তে--বা নি." কৈরবাহযুধয্ পাণ্ডবাঃ_নি। 

৭৬ 



৬০২ মহাঙারতে দ্রোণ-- 

কিন্ন, সঞ্ভীয়! সংগ্রামে বৃতং ছুষ্যোধনং প্রতি। 

পরিদেবে। মহানত্র শ্রুতে৷ মে নাভিনন্দনম্ ॥৫॥ 

বভূবুর্ষে মনোগ্রান্থাঃ শব্দাঃ শ্রুতিস্থখাবহাঃ। 
ন শ্রয়ন্তেহছ্য তে সর্ব সৈন্ধবস্ত নিবেশনে ॥৬ 

স্তবতাং নাছ শয়ন্তে পুত্রাণাং শিবিরে মম। 
সুতমাগধসংঘানাং নর্তভকানাঞ্চ সর্বশঃ ॥৭। 

শব্দেন নাদিতাভীক্কমভবদ্যত্র মে শ্রুতিঃ | 

দীনানামগ্ক তং শব্দং ন শুণোমি সমীরিতম্ ॥৮। 
নিবেশনে সত্যধূতেঃ সোমদতস্য সঞ্ভয় !| 

আমীনোহহং পুর! তাত! শব্দমশষমুভমম্ ॥২। 
তদ্য হীনপুণ্যোহহমার্তম্বরনিনাদিতম্ । 
নিবেশনং হতোৎসাহং পুত্রাণাং মম লক্ষয়ে ॥১০| 

ভারতকৌমুদী 

কিমিতি। বৃত্তং জাতম্্। পরিদেবে বিলাপঃ, মে ময়» নাভিনন্দনং নাননাখবঃ1৫| 

বভৃবুরিতি। মনো গ্রাহ! আনন্দজন্যন্বেন সম্ভাব্যাঃ ৷ দৈদ্ধবস্) জয়দথস্য ॥৬। 

স্তবতামিতি। স্তবতাং স্ততিশব্দাঃ সর্ববশঃ সর্বে নৃত্যশব্দাশ্েতি শেষঃ ॥৭| 

শব্েনেতি। অভীক্ষং সর্বদা । দীনানাং শোকাদিন। কাতরাণাম্॥৮| 

নিবেখন ইতি। সত্যধৃতেষথার্থ ধৈধ্যশালিনঃ । আসীন উপবিষ্ট ৯ 

তদ্দিতি। নিবেশনং ভবন্ম্। লক্ষয়ে সম্ভীবয়ামি ॥১০| 

সপ্জয়! যুদ্ধে দূর্ষ্যেধনের দিকে কি হইয়াছিল ? আমি এঁদিনে গুরুতর 

বিলাপ শুনিয়াছিলাম, কিন্ত আনন্বধ্বনি শুনি নাই ॥৫। 

অন্যান্য দিন জয়দ্রথের ভবনে আনন্দের বলিয়া সম্ভাবিত শ্রুতিস্ুখজনক 

যে সকল শব্দ শুনিতাম, ওদিন সে সকল শুনি নাই ॥৬ 

আমার পুত্রগণের শিবিরে স্তৃতিপ্রবৃত্ত স্থৃতগণ ও মাগধগণের স্তরতিশব্দ, 

কিংবা নর্ভকগণের বৃত্যশব্দ এখন আর শুনিতে পাই না ॥৭॥ 

যেখানে আমার কর্ণ সর্বদা আনন্দনিনাদে নিনাদিত হইত, এখন আর 

সেখানে দীনগণের সে শব্দ শুনি না ॥৮॥ 

বৎস সঞ্জয়! পূর্বে আমি যথার্থ ৈর্ধ্যশীলী সোমদত্তের ভবনে বসিয়! 

উত্তম শব্দ শুনিতাম ॥৯॥ 

(৫). পরিদেবো মহানগ্য শ্রয়তে হি গৃহে গ্ৃহেনি।, (১০). নিবেশনং গতোৎসাহম্ 

' "বানি। 
৮ 



পর্ববণি চতুঃসগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। ৬০৩ 

বিবিংশতেদু্মুখিশ্ চিত্রসেনবিকর্ণযৌ। 
অন্যেষাঞ্চ স্থতীনাং মে তথা ন শ্রুয়তে ধ্বনি? ॥১১॥ 

্রান্মণাঃ ক্ষত্রিয়। বৈশ্যা যং শিষ্যাঃ পযুঠুপাসতে। 
দ্রোশপুত্রং মহেঘা সং পুত্রাণীং মে পরায়ণম্ ॥১২| 

বিতগালাপদংলাপৈনূত্যবাদিত্রনিস্বনৈঃ। 
গীতৈশ্চ বিবিধৈরিষ্টে রমতে যো দিবানিশম্ ॥১৩| 

উপাস্তমানে। বনহুভিঃ কুরুপাপুবসাত্বতৈঃ | 

সৃত! তন্য গৃহে শব্দ নাগ্য দ্রৌণেরষথা পুর! ॥১৬।॥ (বিশেষকম্। 

দ্রোপপুত্রং মহে্বাসং গায়না নর্তকাশ্চ যে 

অত্যর্থমুপতিষ্ঠন্তি তেষাং ন আযুতে ধ্বনি? ॥১৫। 

বিন্দানুবিন্দয়োঃ সাঁয়ং শিবিরে যো মহাধ্বনিঃ | 

শরীয়তে সোহগ্য ন তথা কৈকেয়ানাঞ বেশস্ত্ ॥১৬ 

ভারতকৌমুদী 

বিবিশিতেরিতি । তথা আনন্দজনিতঃ ॥১১। 

ত্রাঙ্গণা ইতি । পরারণং পরমাশ্রয়ম্। বিত গ্তাল।পাঃ স্বপন গাপনপবপশশিবাসবিষ্ধিকীঃ 

কথাঃ সংলাপাশ্চ বিষয়াগ্তরকথান্তৈঃ 1 উপাস্তমানঃ সেবামানঃ। ধোঁথেরশৃখার; |১১--১৪। 

ফ্োণেতি। উপভিষ্ঠগ্টি সেবন্ছে। এতেনাশ্বখা॥ আমোধব্াপর পিই: জচিতম্ ॥১৪। 
স্পা 

না 

কিন্তু এখন পুণাবিহীন আমি আমার পুত্রগণের সেই সকল গৃহ আর্ম্বরে 

নিনাদিত ও উৎসাহশৃন্ত বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি ॥১০। 

বিবিংশতি, দুম্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও আমার অন্ান্ত পুপ্রগণের গাহি আর 

সেরূপ ধ্বনি শুনিতে পাই না ॥১১। 

সপ্তয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্জাতীয় শিল্কেরা মহা পশ্প্ীর ও আমার 

পুত্রগণের পরম আশ্রয় যে দ্রেণপুত্রের সেব। করিয়। থাকেন এবং যিনি কৌরব, 

পাণ্তব ও সাত্বতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিতগালাপ, অন্য কথা, নৃত্য-বাছোর 

শব্দ এবং অভীষ্ট নানাবিধ গীতদ্বারা আনন্দ অত করিয়। থাকেন, সেই 

অশ্বথামার ভবনে আর পূর্বের ন্যায় শব্দ হয় না ॥১২-১৯: 

যে সকল গাথক ও নর্তক মৃহাধনুদ্ধর অশ্বথামার অত্যন্ত সেবা করিত, 

তাহাদের কোন শব্দ শুনিতে পাই না ॥১৫| 

(১৩) .ফ্রুতবাদিত্রবাদিতৈ: বানি (3৪) 

কৈকেয়ানাঞ্চ বেশ্মশি-পি। 

.উক্ষত্স্ত গুতে শবং নি। (১১ 



৬০৪ মহাভারতে দ্রোণ_ 

নিত্যং প্রমুদ্িতানাঞ্চ তালগীতম্বনো মহান্। 
নৃত্যতাং শঁয়তে তাত! গণানাং সোহগ্য ন ধ্বনি ॥১৭॥ 

সপ্ততন্তূন্ বিতন্বানা য উপাসন্তি বাজকাঃ। 

মৌমদভিং শ্রুতনিধিং ন তেষাং শ্রয়তে ধ্বনিঃ ॥১৮। 
জ্যাঘেষে। ব্রহ্মঘোষশ্চ তোমরাঁসিরথধ্বণিঃ | 

দৌণন্তামীদবিরতো গৃহে তং ন শৃণোম্যহম্ ॥১৯। 
নানাদেশসমুখানাং গীতানাং যোহভবৎ স্বনঃ। 

বাদিত্রভাখিতানাঁঞ্চ সৌইছ্য ন শ্রুয়তে মহাঁন্ ॥২০।॥ 

বদপ্রভৃত্যুপপ্রব্যাচ্ছান্তিমিচ্ছন্ জনা্দনঃ | 

আগতঃ সর্ববভূতীনা মনু কম্পার্থমচ্যুতঃ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 
বিন্দেতি। মহাধবনিঃ নৃত্যগীতাদিনা আনন্দকোলাহলঃ ॥১৬| 

নিত্যমিতি | ভালৈঃ করতলধ্বনিভিযুত্তে। গীতন্ষনঃ স:। গণানা" নত্তকাদিসংঘানাম্ ॥১৭। 

সপ্তেতি। যে থাজকা:, স্চতন্তুন্ জ্ঞান, বিতন্বানী বিস্তারেণ কুর্বাণাঃ সন্তঃ, শ্রতনিধিং 

বেদজ্ঞানসাগরমূ, সৌমদন্তিং ভূরিশ্রবসম্, উপাসন্থি উপাসতে । তেদাহ স ধর্বনির্ন অয়তে ॥১৮| 

জেততি। জ্যাঘোমঃ শিক্ষাদানকালে ধনুগুণশবঃ, ব্রহ্মঘোষে| বেদধ্বশিশ্ঠ ॥১৯| 

নানেতি। নানাদেশেভ্যো নানাদেশীয়লো কমুখেভ্যঃ সমুখনামুতপন্নানাম্ ॥২০। 

যদ্রেতি। উপপ্রব্যাৎ তদাখ্যাদ্বিরাটনগরাং। সর্ববভূভানাং নরগজাদিপ্রাশিনামূ। মন্দ, 

সন্ধ্যাকালে বিন্দ ও অন্থবিন্দের শিবিরে এবং কৈকেয়গণের গৃহসমূহে যে 
মহাধ্বনি শুনা যাইত, তাহাও এখন আর হয় না ॥১৬॥ 

বম! সর্বদা আনন্দিত নৃত্য প্রবৃত্ত নর্তকপ্রভৃতির করতলধ্বনির সহিত যে 

বিশল গীতধ্বনি শুনা যাইত, তাহাদের সে ধ্বনিও এখন আর শুনিতে 

পাই না ॥১৭॥ 

যে সকল যাজক বিস্তারক্রমে যজ্ঞ আরন্ত করিয়৷ বেদজ্ঞ ভূরিশ্রবার সেব! 
করিতেন, তাহাদের সে বেদপাঠধ্বনিও শুন। যায় না ॥১৮। 

দ্রোণের ভবনে অনবরত ধনুগ্ডণের শব্দ, বেদপাঠের শব্দ এবং তোমর, 

তরবারি ও রথের শব হইত, তাহাঁও এখন আর আমি শুনিতে পাই না ॥১৯॥ 

আর নানাদেশীয় লোকের মুখ হইতে উৎপন্ন গীত এবং বাদ্য ও বাক্যের যে 
শব্ধ হইত, সেই বিশাল শব্দও আর এখন শ্রুতিগে চর হয় না ॥২০। 

শিস ৯ সস 

(১৮)--'যাজক। যমুপাসতে'*'বা নি। (২০). বাদিত্রনাদিতানাঞ্চ'..বা নি। 



পর্বণি চতুঃসপ্ততিতমো হধ্যায়ঃ। 
ততোইহমক্রবং সত! মন্দং ছুষ্যোধনং তদ1। 
বাস্থদেবেন তীর্থেন পুত্র ! সংশাম্য পাঁথবৈঃ | 
প্রাণ্তকালমহং মন্যে মা তং দুর্য্যোধনীতিগাঁঃ ॥২১। (যগকন্) 
শমপেে্দ্যোচমানং ত্ং প্রত্যাখ্যাস্তসি কেশবমৃ। রা. 
হিতার্৫থমভিজল্পন্তং ন তবান্তি রণে জয়ঃ ॥২৩| 
প্রত্যাচক্ট স দাঁশা হ্বযভং সর্বধন্থিনাস্। 
অনুনেয়ানি জল্লন্তমনয়ান্নান্বপদ্যত ॥১৪। 
ততো ছুঃশীসনস্তৈষ কর্ণস্ত চ মতং ছয়োঃ। 
অন্ববর্তত হিত্বা মাং কৃষ্টঃ কালেন ভূর্মতিঃ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 

মর্থম॥ তীথেন উপাকেন। “তিন পোযোগঞোছ ইতি ভিকাগুবেষ। মংশামা ম্ষিকরণেন 
শান্ছে। ভব। গ্রাপ্তকাঁলং কালো চিতম্। মা অতিগা নাতিঞ্রাম। যট্পাদোতয শ্োক:১১-১১। 

এমগিতি। এমং শান্তিম্।  অভিজরন্তং সবভাবেন ক্রবস্থম্ ॥২৩| 
প্রতাতি। দাশ|হং কৃষণমূ। ধযভম্ ভরে্ম্। অন্তনেয়ানি গ্রাহাণি বাকা|নি ॥২১। 

ভারতভাবদীপঃ 

শব ইতি ॥১- ৩| পুত্রপরিদানং পুত্রবধছুঃখিতম্ ॥৪--৭॥ যন্রেতি ততবার মগমী 
॥৮--১২॥ স্বপঙ্গস্থাপনভীনঃ প্রতিপক্ষ; তত্র প্রতিক্ষেপে। বিতঃ। আপাপে। ভারণমূ 
সংলাপে। মিথেো ভ [য্ণমূ ॥১৩--১৬| গথানাহ সঙ্গা নাম্ |১৭--২১|॥ তীথেন শিদানেশ, 

সপ্তয়! জনাদ্দন কৃ সবভূতের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবার জন্য শাগ্জি 
কমন। করিয়া যে সময় উপপ্লব্যনগর হইতে হস্তিনায় আসিয়াছিলেন, মেই 

সময় হইতেই আমি মূর্খ ছুধ্যে ধনটাকে বলিয়াছিলাম যে “পুত্র! ভুমি কধ্ণকে 

দ্বার করিয়া পাগুবগণের সহিত সন্ধিস্থাপনপূবক শান্ত হও) আমি ইহ। 

কালেচচিত বলিয়া মনে করি। সুতরাং ছুধ্যোধন ! ভুমি ইহা অতিক্রম 
করি'ও না ॥২১--২২॥ 

কৃষ্ণ শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন এবং উভয়পক্ষের হিতের জন্য সব গ্রকাণ 

কথ! বলিতেছেন, এ অবস্থায় তুমি যদি উহাকে প্রত্যাখ্যান কর, তণে যুদ্দে 

তোমার জয় হইবে না? ॥২৩॥ 
কিন্তু সে, সর্বধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে গ্রত্যাখ্যান করিল ! এবং তিনি উপাদের 

বাক্য সকল বলিতেছিলেন, ছুর্নীতিনিবন্ধন তাহা গ্রাহা করিল না ॥৯১। 

(২৩) -ন তবাস্তাপরাজযঃপি বঙ্গ বদ্। (২9)--অনযানাথগুাত_পি। 1১8 
ততো ছুঃশাননস্তৈব-. বা বর্থ বর্ধ নি, গ্রস্তঃ কালেন দুর্মতিত বদ্ধ । 



৬০৬ 

নৃ্চীতি। ন 

শল ইতি। 

মহাভারতে দ্রোণ-- 

নহাহং দ্যতমিচ্ছাঁমি বিছুরো ন প্রশংসতি। 

সৈন্ধবে। নেচ্ছতি দ্যুতং ভীস্বে। ন দ্যুতমিচ্ছতি ॥২৬। 
শলো! ভূরিশ্রবাঁশ্চৈব পুরুমিত্রো৷ জয়স্তথা | 
অশ্বথামা কৃপো দ্রোণো দ্যৃতং নেচ্ছন্তি সঞ্জীয় ! ॥২৭॥ 

এতেষাং মতমাঁদীয় যদি বর্তেত পুত্রকঃ | 

সঙ্ঞাতিমিত্রঃ স্থুম্ুখং চিরং জীবের নাময়ঃ ॥২৮। 

রক্ষা মধুরসংভাষা জ্ঞাতিমধ্যে প্রিয়ংবদাঃ | 

কুলীনাঃ সংমতাঃ প্রাজ্ঞাঃ স্খং প্রাদ্ন্যন্তি পাণুবাঁঃ ॥২৯॥ 

ধর্মীপেক্ষো নরো নিত্যং সর্বত্র লভতে স্থখম্। 

প্রেত্যভাবে চ কল্যাণ: প্রসাদং গ্রতিপদ্ভতে ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 

প্রশংসতি দাাতমিতি শেষঃ। সৈম্ধাবে। জয়দ্রথঃ ॥২৬| 

শলঃ কৌরবহিতৈষী কশ্চিদ্বীরঃ | নেচ্ছন্তি স্ম ॥২৭ 

এতেষামিতি। পুত্রকো ছুষ্যোপনঃ। কুহ্সামাং কগ্রতায় | অনানয়ে। শিরুপদ্রবঃ0২৮। 

এক্ষ! ইতি। এক্ষা; কোমলম্বভাবাঃ। সংমতা লোকপ্রিয়াঃ ॥২৯| 

ধ্মেতি। প্রেত্যভাবে পরলোকে, প্রসাদ ধৃশ্মানগ্রহণিবন্ধনমু্মলোকম্ ॥৩০ 

তদনন্তর এই দুর্বুদ্ধি ছূর্য্যেধন কালকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া আমার মত ত্যাগ 

করিয়া কর্ণ ও দুঃশাসনের মতের অনুসরণ করিতে লাগিল ॥২৫॥ 

আমি দত ইচ্ছ। করি নাই, বিদ্বুর দাতের প্রশংসা করেন নাই, জয়দ্রথ 

দ্যুতক্রীড়ার কামনা করেন নাই বা ভীগ্মও করেন নাই ॥২৬। 

এমন কি, সপ্তয় ! শল, ভূরিশ্রবাঃ পুরুমিত্র, জয়, অশ্বথামী কপ এবং 

দ্রোণও দ্যুতক্রীড়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন না ॥২৭॥ 

পুত্রটা যদি ইহাদের মত লইয়! চলিত, তবে জ্ঞতি ও মিত্রগণের সহিত 

চিরকাল অতিস্থখে ও নিরুপদ্রবে বাঁচিয়৷ থাকিতে পারিত ॥২৮। 

আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে পাগুবেরা কোমলম্বভাব, মধুরবাক্া, প্রিয়ভাষী, 

কুলীন, লোকপ্রিয় এবং প্রাজ্ঞ। স্ৃতরাং তাহার! সুখলাভ করিবেই ॥২৯। 

কারণ, ধন্মাপেক্গী মানুষ সর্ববদা সর্বত্র সুখলাভ করিয়া থাকে এবং পর- 

লোকেও ধর্মের অনুগ্রহে মঙ্গল ও উত্তম লোক প্রীপ্ত হয় ॥৩০॥ 

(২৭) শল্যে। ভূরিশ্রবাঃ...পি বঙ্গ বদ্ধ। (২৮) * মতমাজ্ঞায় পি বঙ্গ বর... 

মতমাস্থায়- শি। 



পর্ব চতুঃসগুতিতমোহধ্যায়ঃ। 
অহীন্তে পৃথিবীং ভোক্ত ২ সমর্থাঃ মাধনেহপি চ। 
তেষামপি সমুদ্রান্তা পিতপৈতামহী মহী 1৩১) 
নচ ত্বাভিভবিষ্যত্তি হিত্বা ধন্মং নৃপা ত্মজাঃ 
নিষুজ্যমানাঃ স্থাস্থান্তি পাঁগুবা ধর্মবন্সনি ॥৩২। 
সন্তি নো জ্ঞাতয়স্তাত! যেযাং শ্রোম্ন্তি পাণুবা; | 
শল্যস্থ সোমদত্তস্ত ভীক্ষস্ত চ মহাজন? ॥৩৩| 
দ্রোণস্ত চ বিকর্ণস্ত বাহলীকমস্ত কৃপস্ত চ। 
অন্যেষাঞ্চের বৃদ্ধানাং ভরত।নাং মহা স্নান ॥৩৪। 
ত্বর্থং ক্রবতাং তাত! ন জহ্র্চনানি তে। 

কং বা ত্বং মন্যাসে তেষা, যস্তান্ জয়াদতোইন্যথ| ॥৩৫। (বিশেষকম্) 

৬০৭ 

ভারতকৌমুদী 
অহা ইতি। অর্থ! যোগ্যাঃ, তে পাগ্ুবাঃ। সাধনে শাসনে ॥৩১) 

নেতি। ত্বা ত্বাম। নিষুঙ্গযমান। অন্মাভিঃ সংপথে চাল্যম।নাঃ ॥৩২। 
সন্তীতি। নঃ অম্মাকমূ। যেযাং বাক্যানীতি শেষঃ | ভবতানাং ভণতবধগানাম্ | 

নজহুণণ তত্যজুঃ, তে পাণ্ুবাঃ। কং কতথম্। তেযাং শগ্যাদীণাং মধ্যে। অতে। 
হিতাহ ॥৩৩--৩৫॥ 

তা'র পর পাগুবেরা পৃথিবীভোগ করিবার যোগ্য এবং পৃথিবীশ।মন 
করিতেও সমর্থ; বিশেষতঃ সমুদ্রপধ্যন্ত পৃথিবী তাহাদের ও পিতৃপিতা- 
মহ।গত ॥৩১॥ 

কিন্তু সেই রাজপুত্রেরা ধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমাকেও অভিভূত করিবে না। 
কারণ, আমর! চালাইলে পাণগুবেরা ধশ্মপথেই থাকিবে ॥৩১॥ 

বৎস ছুর্যে।ধন! আমাদের জ্ঞাতিরা আছেন, পাগুবেরা যাহাদের কথ। 

শুনিবে। বৎস! শল্য, সোমদত্ত, মহত ভীম্ঘ, দ্রেণ, ধিকর্ণ, বাহলীক, কৃপ 

এবং তন্তান্য ভরতবংশীয় বৃদ্ধ মহ।তআ্বার| তোমার জন্তা বলিতে লাগিলে, পাগুবের৷ 

ত কখনও তাহাদের বাক্য ত্যাগ করে নাই। তা'র পর তুমি তাহাদের মধ্যে 

এমন কোন্ ব্যক্তিকে মনে কর, যিনি পাগুবগণকে তোমার হিতভিন্ন মন্থন 

বলিবেন ॥৩৩--৩৫।॥ 

| (৩১) অহ্স্তে পৃথিবীং ভোক্ত ম্...বর্ধ, অর্হস্াদদপৃথিব্যান্তে ভোক্র,ং সামরথাসাদনাঃ বা 

(৩২)...হিত্বা ধর্মং পৃথাতবজাঃ নি । (৩৩) সন্ভি মে জাতয়স্থাত! ' বা নি। (৩5৫) 

ত্দর্থমত্রবম্.'নি | 



৬০৮ মহাভারতে দ্রোণ__ 

কৃষ্ণো ধর্্ং ন সংজহ্াাৎ সর্ববে তে চ তদন্বয়াঃ। 

ময়াপি চৌঁ্তীন্তে বীর! বচনং ধর্্মসংহিতঘ্ । 

নান্যথ! প্রকরিষ্য্তি ধর্মাত্ানো হি পাগুবাঃ ॥৩৬। 

ইত্যহং বিলপন্ সৃত ! বনুশঃ পুত্রমুক্তবান্। 
ন্ চ মে শ্রুতবান্ মুটো! মন্যে কালম্ত পর্য্যযাৎ ॥৩৭| 

বৃকোদরার্জুনৌ ঘত্র বৃষ্ণিবীরশ্চ সাত্যকিঃ। 

উত্তমৌজাশ্চ পাঞ্ল্যো যুধামন্ত্যুশ্চ ভুর্জয়ঃ ॥৩৮। 

ধষ্টছাশ্চ দুদ্র্ষঃ শিখন্ডী চাঁপরাঁজিতঃ | 

অশ্মকাঃ কেকয়াশ্চৈব ক্ষত্রধন্্মী চ সৌমকিঃ ॥৩৯। 

চৈগ্ঘশ্চ চেকিতাঁনশ্চ পুত্রঃ কাশ্বাস্ত বা বিভূঃ । 

দ্রৌোপদেয়া বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহাঁরথ? ॥8৪০॥ 

বমে চ পুরুষব্যাস্রৌ মন্ত্রী চ মধুসুদনঃ | 

ক এতান্ জাতু যুধ্যেত লোকেহম্মিন্ বৈ জিলীবিষুঃ ॥৪১॥ (কলাপকম্) 

ভারতকৌমুদী 

অথ কুঞ্ধে। যদি পাগুৰানাৎ অদ্ধিকুদ্ধাং মতি জন্যেদিতাহ কুষ্চ ইতি। সংহাখ 

সন্তােং। তদন্বযাঃ রুষ্চেকবংশীয়াঃ। তে বীরাঃ পাগুবাঃ। বশ্মেণ সহিত মুক্তমূ। 

ষট্পাদোহ্যং শ্লেকঃ ॥৩৬| 

ইতীতি। হেস্ুত! সারথিবংশীর় সঞ্জয় । পুত্রং ছুষ্যোধনম্ | পমায়াদবস্থা তি ॥৩৭॥ 

বুকোদবেতি। পাধগলাঃ পাঞ্চালদেশীয়:। সৌমকি; সোমকপুতঃ।  চেগ্শ্চেপিরাজো 

ৃষ্টকেতৃঃ। কাশ্ঠন্ত কাশীরাজন্ । যযৌ নকুলসহদেবৌ | জিজীবিষুগ্সীবিতুগিচ্ছঃ ॥৩৮-৪১। 

কৃষ্ণ ধর্দ্মত্যাগ করিবেন না, তাহার বংশীয় সমস্ত লোকও ধন্মত্যাগ করিবে 

নাঁ। আবার আমি ধশ্মস্ঙ্গত বাক্য বলিলেও সেই বীরের! (পাগুবের) তাহার 

অন্যথা করিবে না। কারণ, পাগুবের! ধাম্মিক ॥৩৬। 

সপ্তয়! আমি বিলাপ করিতে করিতে এরূপ বহু কথ ছুষ্যোধনকে 

বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমি মনে করি-__কালের স্বভাবে সে মূর্খ আমার সে 

কথাগুলি শোনে নাই ॥৩৭॥ 

দেখ সপ্তয় ! যে সমরাঙ্গনে ভীম, অর্জুন, বৃষ্চিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালদেশীয় 

উত্তমৌজা, ছুর্জয় যুধামন্থা, ছুদ্দর্ধ ধৃষ্্যয়, অপরাজিত শরিখণ্ী, অশ্মকগণ, 

পিল রর রে লিপ স্প 



পর্ববণি চতুঃসগ্ুতিতমো হ্ধ্যায়ঃ | 

িব্যমন্্রং বিকুর্ববাণান্ কে সহের্নরিন্দমান্। 
অন্যো| ছূর্য্যোধনাৎ কর্ণীচ্ছকুনেশ্চাপি সৌবলাৎ। 
ছুঃশাসনচতুর্থানাং নান্যং পশ্য।মি পঞ্চমম্ ॥৪২। 
যেষাঞ্চাভীবুহস্তঃ স্তাদিঘকসেনো মহারখঃ | 
সন্নদ্ধশ্চাডগ্ুনো যোদ্ধ। তেষাং নাস্তি পরাজয়? ॥৫৩। 
তেষাঁং মম বিলাপানাং নহি দুর্য্যোধনঃ স্মরেৎ। 
হতে হি পুরুষব্যাক্ত ভীক্মপ্রোণো তমাথ মে ॥8৪। 
তেষাং বিছুরবাঁক্যানামুক্তানাং দীর্ঘদর্শনাৎ। 
দৃষ্টেম।ং ফলনিষ্পভিং মন্যে শোচন্তি পুত্রকা?॥8৫| 
সেনাং দৃষ্ট।ভিভূতাং মে শৈনেয়েনার্জুনেন চ। 
শূন্যান্ দৃষ্ট| রথোপস্থান্ মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥৪৬| 

ভারতকৌমুদী 
ধিবাশিতি। বিকুবাণান্ বিশেষেশাবিফূধাশান। ছুঃখাননতুথে। মেঘ তেযামূ। 

ঘটপাদোহয় স্লো ক$08২। 

বেধমিতি | যেষাং পক্ষে মহারথ বিষক সমন্থাৎ সেন। পেনেব একিদন্ত সূ কধধ, 
অশীধুঃ প্রগ্রহঃ অশ্মরশ্মিহস্তে যশ্য স তাবখঃ স্াঞ সন্নদ্ধোহচ্জুনশ যোগ। শ্যাদিতি সঙন্ধ; ॥9৩। 

তেধামিতি। বিলাপানামিতি “স্বৃতর্থকশ্মণি” ইতি কম্মণি যঠা। আখ বুবাধি ॥9৪] 
তেযামিতি। দীর্ঘদশনাৎ ধরদশিত্াছুক্তানাম্। পুজক! ইতি কুংসানাং ক প্রত্যয়; ॥9৫। 

বিহু, দ্রোপদীর পুব্রগণ, বিরাট, মহারথ দ্রপদ এবং পুরুষশ্রেগ নকুল ও 

সহদেব থাকেন) আর কৃষ্ণ মন্্রণা দান করেন। সেই সমরাক্গনে এই জগতে 

কোন্ জীবনার্ী লোক কখন ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পাবে ?॥৩৮-৪১। 
এই শক্রদমনকারীর! দিবা অস্্ সকল আবিষ্কার করিতে লাগিলে, কাহার। 

ইহাদিগকে সহ করিতে পারে ? ছুষ্যোধন, কর্ণ, স্ববলনন্দন শবনি ও ছুঃশাসন 

ভিন্ন অন্য পঞ্চম কোন বাক্তিকে আমি ইহাদের প্রতিপক্ষ দেখিতে পাই ন|॥9১। 

যাহাদের পক্ষে মহারথ কৃষ্ণ অশ্বের ঘুখরজ্জু ধারণ করেন এবং যুদ্ধসজ্জায় 

সজ্জিত অজ্ঞন যোদ্ধা! হন, তাহাদের পরাজয় হয় না ॥৪৩। 

সপ্তয়! ছুর্য্যোধম আমার সেই বিলাপগুলি স্মরণ করে না এবং তুমিও 

বলিয়াছ-_পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন ॥88। 
অতএব আমি মনে করি-দূরদশী বিছ্ুরের বাক্যগুলির এই ফল 'দখিয়া 

আমার মূর্খ পুত্রের! শোক করিতেছে 8৫ 
. (৪২)..-বিকুর্বাধান্ গ্রসহেদ্ধা পরান্ মম...বা নি। (৪৫)-"দীর্ঘরণিনাম্.পি বঙ্গ বর্দী। 

৭৭ 



৬১০ মহাভারতে দ্রোঁণ 

হ্মাত্যয়ে যথা কক্ষং শুক্কং বাতেরিতে। মহান্। 

অগ্রির্দহেত্তথা সেনাং মামিকাঁং স ধনগ্জায়? | 
আচক্ষু মম তৎ সর্ববং কুশলো হাসি সঞ্জয় ! ॥৪৭॥ 

যদোপযাতাঃ সায়াহ্ছে কৃত্ব। পার্থস্ত কিন্বিষম্। 

অভিমন্যো হতে তাত! কথমাসীন্মনে! হি বঃ ॥৪৮॥ 

ন জাতু তন্ত কম্মাণি যুধি গাশ্ীবধন্বনঃ | 
অপকৃত্য মহভাত ! সো, শক্ষ্যন্তি মামকাঃ ॥৪৯॥ 

কিন, ছূর্য্যোধনঃ কৃত্যং কর্ণ? কৃত্যং কিমব্রবীৎ। 

ছুঃশাসনঃ সৌবলশ্চ তেষামেবং গতে হাপি ॥৫০॥ 

ভারতাকৌমুদী 
সেনাণিতি । শৈনেয়েন সাত্যকিনা। রখোপস্থান্ রথমধাদেশ(ন্ 0৪৬| 

হিমেতি। ঠিমাত্যয়ে বসন্থকালে, কক্ষ তণরাশিমূ। কুখলো বাকানিপুখঃ | যটুপাদো- 

হয়ং শোক 9৭ 

যদেতি। হে তাত বহ্স সঞ্চঘ! তত্র সারাহ, পার্থঙ।জ্নস্ত স্্দ্ধে, কি্বিষং 

পাপম্ একন্তা বধার্থে বনাৎ মেলনরূপং ছুংখছনকং ব্যাপারং কৃষ্ঝা, অভিমন্যোৌ ভতে সতি, যদ 

যুয়ম্ উপনাতাঃ শিবিরং প্রতি প্রস্থিতাঃ তদা বো যুদ্মাকম মনঃ কথ কীদুগাসীৎ 1৪৮ 

নেতি | জাত কদাচিশ কম্মণি আঞমবাদীনি ॥3৯॥ 

আরও মনে করি__অজ্জন ও সাতাকি আমার সৈন্য পরা তত করিয়াছেন 

এবং রথগুলি আরোহিশুন্য হইয়া গিয়াছে দেখিয়া অমার পুত্রের শোকার্ত 

হইয়াছে ॥৪৬॥ 

হায়! বসন্তকালে বায়ুসঞ্চলিত বিশাল অগ্নি যেমন শুক্ষ তণরাশি দগ্ধ 

করে, সেইরূপ অজ্জন আমার সৈন্য দগ্ধ করিতেছেন । সে যাহ! হউক, সঞ্জয়! 

তুমি বৃত্তান্ত বলিতে নিপুণ। সুতরাং আমার নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত 

বল ॥৪৭। 

বৎস সঞ্জয়! সেই সায়াহুকালে অজ্ঞনের ছুঃখজনক অন্যায় আচরণ করিয়। 

অভিমন্ুকে বধ করিলে পর তোমরা যখন শিবিরে আসিতেছিলে, তখন 

তোমাদের মন কিরূপ হইয়াছিল ? ॥৪৮। 

বৎস সপ্তয়! আমার পক্ষের যোদ্ধারা অজ্জনের গুরুতর অপকার করিয়! 

_কখনও যুদ্ধে তাহার আক্রমণ প্রভৃতি সহা করিতে সমর্থ হইবেন না ॥৪৯ 

(৪৮) যছুপায়াত্ত সায়্ান্ছে-"পি বাবঙ্গ বদ্ধ। (৫০). তেষামেবং গতেঘপি__বা,... 

তেষামেবং গতে সতি_নি। ৮ 



পর্ধবণি চতুঃদগুতিতমো হধ্যায়ঃ | ৬১১ 
সর্বেব্ষাঁং সমবেতানাং পুত্রাণাং মম সঞ্জয় | | 
যদ্ৰন্তং তাত! সংগ্রামে মন্দস্তাপনবৈ ভূশিঘ্ ॥৫১। 
লোভানুগস্ত ছুবু দ্ধেঃ ক্রোধেন বিকৃতান্সঘঃ 
রাজ্যকা মস্ত মুঢন্য রাগোপহতচেতসঃ | 
ছু্ীতং বা স্নীতং বা তন্মামাচচ্গ সপ্ত !॥৫৯। (বকম্। 

ইতি শ্রামহাভারতে শতপাহজ্র্যাৎ সংহিতায়াং বৈয়।পসিকা।” দদেখপর্বণি 
জয়দ্রথবধে ধৃতরাস্রান্ুতাপে চতুঃসগুতিভমে হ্যায়; ॥০॥ & 

- টা বলাম 

ভারতকৌমুদী 
কিমিতি। কুতাৎ কর্টবাম। এবং গতে অন্াযাদভিমন্তাবপেন পথ ঞেপণিমন | 

প্রান্তে ॥৫০| 

মবেধাশিতি। বৃহ জতম্। মনন্ত মত ছয্োোধনগ | »াগেন বাচ।নখাদ। উপহতং 
নাশিতং চেতশ্চিনতস্ত বিবেকশক্তিযস্ত তল্ত | ছুণীহহ ছুণাতিনবদ্ধনত কাখাম। নীতি 
সথনীতিনিবন্ধনৎ কাঘাৎ ব। রে তি শেন: যট্পাদেতথা শ্লোক? 0656১ 
ইতি মহ্থামহোপা প্যার-ভারত|চ1খা-শ্রহরিদা 

মসিদ্ধা গবাগীন ভট্াচাঘ/বিণ টি ঠা হাবত- 

টাকাধা, রত খ্যাত দ্রোণপর্ধণি জযদ্রথববে ১$মপুনিহমোহব্যাঘিঃ ॥০। 
নিলি 

ভারতভাবদীপঃ 
কালগ্রাপূচ সমগদোচিতম্ 0২২ ০২৩ অঙজনেঝাশি অইপুহানি 0২৬-০১৮। খধ] খজবঃ 

।২৯--৩০॥ সাধনে স্বীকরণে ॥৩১ 5১৪ দঘঘরখনাপনাগতগসন্ধানাহ 0১৫১৭ যগ্ানঃ 

উপাগ়াত উপচনমগা হ ॥37৮| শহণত) মূ |৩৯]| (তমা, সপে (৫৮7১) 

ইতি প্রোবপক্রণি শৈনবষ্ঠাথে ভারতভাবদাপে ৮ সপ তিতদোহবা1ন:0৭৯। 

পেশী 8555 

সে যাহ! হউক, এইরূপ অবস্থা হঈলে ছুষ্যনন, কর্ণ, এমন ৪ শকুন 

কি কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছিল ? ॥৫০॥ 

বৎস সঞ্জয়! যুদ্ধে আমার মূর্খপূত্র দুখো।ধনের দুনী।তনিপন্ধন আমার 

সমবেত অন্যান্ত সকল পুত্রের যে গুরুতর ঘটনা খটিয়াছিল এবং লোভানুপ্ী, 

দুবুদ্ধি, ক্রোধে বিকৃতচিন্ত, রাজাকামী, মুট় ও রাজালিগ্যাবশতঃ ন্টবিবেক 

হুর্য্যোধনের দুর্নীতির কার্ধা বা সুনীতির কাধ্য হইয়াছিল, সঞ্চর! ঠুমি হাহা 

আমার নিকট বল? ॥৫১--৫১।॥ 

*. “"ত্র্শীতিতমোহদাধ? বঙ্গ বদ্ধ 7 পঞ্চ নভিতঘোহধায বা ব। নি। 



পঞ্চসপ্ততিতমোহ্ধ্যাঁয়ত | 
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সপ্তীয় উবাচ। 
হন্ত তেহহং প্রবক্ষ্যামি সর্ববং প্রত্যক্ষদশিবান্। 
শুঞ্াঘস্ব স্থিরে। ভূত্ব! তব হাপনযে। মহান্ ॥১। 

গতোদকে সেতুবন্ধো বাদৃক্ তাঁদৃগয়ং তব । 

বিল।পো নিক্ষলেো। রাজন! মা শুচে! ভরতর্ষভ ! ॥২॥ 

অনতিক্রমণীয়োহ্য়ং কৃতী ন্তস্তাভুতো। বিধিঃ | 
মা শুচো ভরতশ্রেষ্ঠ ! দিষ্উমেতৎ পুরাতনম্ ॥৩| 
যদি হি ত্বং পুর! দ্যুতাৎ কুস্তীপুত্রং বৃধিষ্টিরম্। 
অবারয়িষ্যঃ পুত্রাংশ্চ নাভবিধ্)জ্জনক্ষয় ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
হম্যেতি। হন্ত খেদে। দশিবানিতি দুখে ভাবন্ধো ইডাগম আধ: শুশযন্ 

আোতুশিচ্ছ ॥১। 

গভেতি। গতমুদকং যন্মাত্তাধুশে নদীদেশে | ম। শুচঃ শোকং নকুরু ॥২। 

অনতীতি। কৃতাশ্স্ত দৈবন্ত, বিধি কাযাম। দিষ্টং দৈবম্১ এতখ এতন্মলম্॥৩। 

তদেব সমখনতি যদীতি। তি তথাহি। নাভবিযাজ্জনঙ্গযা। তদেতি নেম? ॥৪| 

সপ্তয় বলিলেন মহার।জ ! আমি সমস্তই গ্রত্যঙ্গ দেখিয়াছি । তরাং 

আপনার নিকট তাহা! বলিব, আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করুন। 
আপনারই গুরুতর ছুন্দীতি ॥১॥ 

ভরতঙ্জেষ্ঠ রাজ! জল চলিয়া গেলে, নদীতে সেতুবন্ধন যেমন নিক্ষল, 
তেমন এখন আপনার এই বিলাপ নিক্ষল। সুৃতর।ং' আপনি শোক করিবেন 

না ॥২॥ 

ভরতশ্রেন্ঠ ! দৈবের এই অদ্ভুত বিধান মানুষের পক্ষে অনভিক্রমণীয়। 

স্ৃতরাং আপনি শোক করিবেন না। ইহার মূল--পূর্ববর্তী দৈব ॥৩| 
তাহাই দেখুন--আপনি যদি পৃরের দ্যুতক্রীড়া হইতে কুস্তীপুত্র যুধিষ্টিরকে 

এবং নিজের পুত্রগণকে নিবারণ করিতেন, তবে এই লোকক্ষয় হইত না ॥১। 

. (৩)--দৃষ্টমেতৎ প্ুরাতনম্বপি, দৃষ্টমেতৎ পুরাতনে_ বঙ্গ বদ্ধ। (৪)...নিবর্ভয়েখাঃ 

পুত্রাংশ্ট-. বানি। | 



পঞ্চসপ্ততিতমো হধ্যায়ঃ | ৬১৩ 
বুদ্চকাঁলে পুনঃ প্রাপ্ডে ত্বয়ৈতে তনয়া যদি । 
নিব্ডিতাঃ স্থ্যঃ সংরব্ধা ন ত্বাং ব্যসনমত্রজেং || 
ছুষ্যো ধনমিমঞ্চাপি বরীতেতি পুরা দি 
কুধনচোদযিব্যস্্ং ন তাং ব্যসনমাত্রছেৎ ॥৬| 
তদ্তে বুদ্ধিব্যতীচা রমুলপ্দান্তি পাঞ্ুব;। 
পাঞ্চালা রঞ্চঘশ্চৈব বে চান্যেইপি জনাধিপা ॥৭। 
স কৃত! পিতৃকন্ম স্বং পৃত্রঃ সংস্থাপ্য মৎপথে | 
বর্তেথ| যদি ধন্মেণ ন ত্বাং ব্যসনমাত্রজেৎ ॥৯॥ 
তবস্ত প্রাজ্ঞতমে। লোকে হিত্বা! ধন্মং সন।তনম্। 
দুর্য্যোধনস্ত কর্ণস্ত শকুনেশ্চান্বগা মতৰ্ ॥৯॥ 
তত্তে বিলপিতং সব্ধবং ময় রাজন! নিশ|মিতস্ | 
অন্নে নিবিশমানস্য বিষমিশ্রং যথা মধু ॥১০। 

ভারতকৌমুদী 
খুদ্েতি। প্রাণে উপস্থিতে ৷ সংরৰ মুদ্বোৎসাতিনঃ| বাধন বিপহ 8৫8 
দুষ্যোধনমিতি | অচোদযিযাঃ প্রৈবধ্যিং ॥৬| 

দিতি । বদ্ধেবাভীচার* বৈপরীত্যাফলম্ উপপগ্গান্থি প্রাপ্য ॥৭। 
সইতি। পিতকম্ম আদেশোপদেশাদিকম্, পুত্র ডধোবশম্ ৮1 

ঝমিতি। ধন্মৎ পিতৃ স্বাতঙ্াম। অন্বগা অস্টচতবানসি ॥৯ 

আব।র যুদ্ধেব সমর উপস্থিত হইলে, আপনি যদি আপনার এই যুদ্ছে।ৎ- 

সাহা পুত্রগণকে নিবৃত্ত করিতেন, তবে আপনার এই খিগদ আসিত না || 

তর পর আপনি যদি পুর্বে কৌরবদিগকে এইরূপ জাদেশ করিতেন যে। 
“এই ছুধ্যোধনটাকে বন্বান করিয়া রাখ তাহা হইলেও আপনার এই বিপদ 
আসিত না ॥৬| 

অতএব পাঁগুবেরা, পাঞ্চালেরা, বৃঞ্িবংশীয়েরা এবং অন্ত যে সকল রাজা 

আছেন ভাহাঁরাও আপনার এই বৃদ্ধিবৈপরীত্যের ফল ভোগ করিবেন ॥৭। 

আপনি যদি পিতার কার্ধ্য করিয়। পুত্রকে (ছুষ্যোধনকে) সৎগথে রাখির। 

ধর্ম অনুসারে চলিতেন, তাহ! হইলে আপনার এ বিপদ উপৃস্থিত হইত না ॥৮। 

কিন্ত আপনি লোকসনাজে বিশেষ প্রাজ্ঞ হইয়াও সনাতন ধন্ম তাগ করিয়। 

ছুধ্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতের অন্ুসবণ করিতেন ॥৯। 

(৬) ছুফ্যোধনেতাতিখেষষ্ পিং ছুষ্যোধনেতাবিধেছ বা শি) টিটি অখে 

নিবিশমানন্ত-"ব| বর্গ বদ্ধ শি। 



৬১৪ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

নামন্যত তথা কৃষ্ো রাজানং পাগ্ডবং পুরা । 

ন ভীদ্মং নৈব চ দ্রোগং যথা ত্বামন্যত চ্যুতঃ ॥১১। 
অজানীত যদা চ ত্বাং রাজবন্মীদধশ্চযতম্ | 

তদ। প্রভৃতি কৃষ্ণস্ত্রীং ন তথা বহু মন্যতে ॥১২॥ 

পরুযা্যুচ্যমানাংস্চ যদা পার্থান্ুপেক্গমে । 
তশ্তানুবন্ধঃ প্রাপ্তস্ত্রীং পুত্রাণাং রাজ্যকামুক ! ॥১৩॥ 

পিতৃপৈতামহং রাজাম পৰৃতভং তবানঘ ! | 
অথ পার্থেজিতা: কৃৎন্নাং পৃথিবী প্রত্যপদ্যথাঃ ॥১৪। 
পাণডুন! নিজিত" রাজ্যং কৌরবাণাং যশস্তথা | 
ততশ্চাপ্যধিকং ভূয় পাগুবৈরধন্মকীরিভি? ॥১৫। 

ভারতকৌমুদী 

তদিতি। নিশামিতং শতম্। শিবিশমানন্য ভোগাভিলাফিণঃ 1১০] 

নেতি। পাব যুপিষ্ঠিরম্। ত্ব। জাম, অমগ্ভত ॥১১। 

অজানীতেতি। রাজধম্মাষ সমদশিতরূপ।|২ রাজনিরমা। ধু আঁপনমূ ॥১১। 

পরুযাণীতি। উচামানান্ ছুঃখাসনাধিভিঃ। আন্গবদাত ইতাগবন্ধ; নম ॥১৩। 

পিত্রিতি। অপবুত্তমাগভম্। অনঘেতি সোগ্ুগনৎ সসোধশহ। তা গাছসদবালে। 

প্রতাপছ্খ। আদমন্তীরৃতব।ন্ ॥১৪॥ 

পাগুনেতি। বণঃ এজিতশিভি বেষঃ। অধিক" রাঙ্গাং ঘশপ পা শুবৈবগিতম্ ॥১৫। 

অতএব রাজা! অন্নভক্ষণাথী লে।ক যেমন বিবমিশ্রিত মধু গ্রহণ করে, 

আমিও সেইরূপ আপনার (ছুরভিসন্ধিযুক্ত) সমস্ত বিলাপ শ্রবণ করিয়াছি ॥১০॥ 

কৃষ্ণ পুর্বে আপনাকে যেরূপ গৌরবের পাত্র মনে করিতেন, যুিষ্ঠির, 

ভীম্ম বা দ্রোণকেও সেরূপ গৌরবের পাত্র মনে করিতেন না ॥১১। 

তা'র পর যখন কৃষ্ণ আপনাকে রাজধশম্ম হইতে অধঃপতিত বলিয়া 

জানিয়াছেন, তদবধি তিনি আর আপন।কে অধিক গৌরবের পাত্র বলিয়া মনে 

করেন না ॥১২।॥ 

হে পুত্রগণের রাজ্যকামুক রাজা ! সেই দ্যুতসভায় ছুঃশাসনপ্রাস্থুতি যখন 

পাগুবগণকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিতেছিলেন, তখন আপনি যে উপেক্ষা করিয়া- 

ছিলেন, তাহ।রই ফল আপনার উপস্থিত হইয়াছে ॥১৩। 

হে নিষ্পাপ রাজা! পৈতৃক রাঁজ্য আপনার হাতে আ(সির়াছিল, তাহার 

পরে আবার আ পনি পাগুবগণের বিজিত রাজ্যও আয়ন্ত করিয়াছিলেন ॥১৪। 

(১২) ব্যঙ্জানীত -অধঃ স্থিতম্..পি। (১৩) "্াজ্যকামুকম্নবর্ঘ বদ্ধ। 



পর্ববণি পঞ্চসণ্ততিতমো হ্যায়; | ৬১৫ 
তেধান্ত ত তাদৃশং কম্ম তামাসাছ্য স্াণিহ্থ লমৃ। 

বৎ পিত্রা ভ্রংশিতা রাজ্যাত্রয়েহ মিষগৃদ্ধিন| 1 ॥১৬॥ 

বৎ পুনবু দ্ধিকা লেতু ত্রান? গহয়সে নৃপ!। 

বন্ুধা ব্যাহরন্ দোঁষং নৈতদগ্ভোপপদ্যতে ॥১৭| 
শহি রক্ষত্তি রাজানো বুধ্যন্তো জীবিতং রখে। 
চমুং বিগ|হ পার্থানাং যুধ্যন্তে ক্ষত্রিয্ষভ1ঃ ॥১ | 
যান্ত কৃষ্ণাজ্জবনে মেনাং বাং সাত্যকিরুকোদরো | 
রঞ্ষেতাং কো নু ত।ং বুধ্যেচ্চমৃমন্যত্র হর | ॥১১৯ 
থেষাং ঘোদ্ধ। ওড়াকেশো বেষাং মন্ত্রী জনার্দন? | 

খেষ।ঞ% সাত্যকি্থোপ্তা যেষ।ং গোপ্ত। বুকোদরঃ ॥২০| 
ভারতকৌমুদী 

তেযামিতি। হশিখল, জাতম। আমিবগৃদ্িন। ভোগারাজ।।িলাধিথ। ॥১৬। 

থ্ধিতি। ব্যাহবন কবন্। নোপপছাতে পূর্দং ভনৈব দেধকপণ টাটা শব; ॥১৭| 
অথ দীবশপগণাঘ রাজঞামতী প্রথুদ্ক্রধাদেব মংপবাজদ ইত্যাহ নহীতি। বিগাঙ্ক 

গ্রবিগ ॥১৮॥ 

যামিতি। কৌববাহ কুঞ্পক্ষ।ত অন্তত্র অনু; ॥১৯| | 

রাজা পা অনেক রাজা জয় ও কুরুবংশের যশ অর্জন করিয়াছিলেন। 
আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক রাজ্য জয় ও ঘশ ভঙ্জন করিয়াছেন ধম্মকারী 
পাণ্ডবেরা ॥১৫॥ 

কিন্ত তাহাদের তাদূশ কাধ্য আপনাকে পাইয়। একেবারে নিগ্ষল হইয়া 

গিয়ছে। যেহেতু আপনি পিতা হইয়াও রাজালোভে তাহাদিগকে রাজ্য 

হইতে নিবাসিত করিয়া দিয়াছেন ॥১৬। 
রাজা! আপনি আবার যে যুদ্ধের সময়ে বহুপ্রকার দোষের উল্লেখ করিয়া 

পুত্রদিগকে নিন্দা করিতেছেন, ইহা এখন আপনার সঙ্গঙ হইতেছে ন| ॥১৭। 

ক্ষত্রিয়েরা রণস্থলে যুদ্ধ করতঃ জীবন রক্ষা করিতোছেন না; তাহারা 

পাণ্ুবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াই যুদ্ধ করিতেছেন ॥১৮। 
মহারাজ! ভীম, অজ্জন, কৃষ্ণ ও সাত্যকি যে সৈন্য রক্ষা করেন, কৌরব- 

ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি সে সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে ? ॥১৯। 
. (১৬) তেযাং তভতাদ্ুশং কম্ম "যৎ পিত্রাদ্র' শিতা রাজ্যাৎ 'ব। শি। (১৭). 

তদঘ্ভোপপদ্ভতে__বা নি। (১৯).রফষেরন্ কোছ তাং ধুখোহ বা নিাআনতন্ত কৌরবৈ 
পিবাবঙ্গ বর্ঘ। (২০). সাত্যকিধোদ্ধা যেলাঁং যোদ্ধ| বুকোদরব। শি। 



৬১৬ মহাভারতে দ্োণ-- 

কো হি তান্ বিষহেদ্যোদ্ধ,ং মত্ত্যধর্্মা ধনুর্ধর | 
ত্র কৌরবেয়েভ্যো যে বা তেযাঁং পদানুগাঁঃ ॥২১॥ (ঘুখ্াকম্) 

যাব, শক্যতে কর্ত,মন্তরসৈর্জনাধিপৈঃ। 
ষত্রবর্মাপরৈঃ শুরৈস্তা [বৎ কুর্বন্তি কৌরবাঃ ॥২২॥ 
যথ| তু পুরুষব্যাস্বৈরুদ্ধং পরমসঙ্কটম্ | 
কুরূণাং পাগুবৈঃ সা্দং তত সর্ববং শুখু তত্বতঃ ॥২৩| 
তস্তাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়াং দ্রৌণঃ শক্ভৃতাং বর? | 

স্বান্যনীকানি সর্বাণি প্রাক্রামদ্ব্যুহিতুং তত? ॥২৪॥ 

শূরাণাং গর্জতাং রাজন্! সংক্রুদ্ধানামমধিণাম্। 
আয়ন্তে হি গিরশ্চিত্রাঃ পরম্পরবধৈষিণাম্ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 
যেযামিতি। গুড়াকা নিদ্রা তক্ত। ঈশে| নিরন্থ। জিতনিঘোতহতধ | গোপ্ু। রঙ্ষিত।। 

বিষহেৎ শু য়া, সত্যধশ্ম। মাহদঃ॥ অন্যত্রান্তঃ | পদানুগা অগচরাঃ ॥২০-২১। 
ঘাবদিতি ! অশ্থরন্গৈবাতীরৈ্জনাবিপৈরিতি করণে তীয় ॥২২। 
যথেতি। যুদ্ধমভবরিতি শেষঃ, পরমসঞ্টটম্ অতীববিষমূম্ ॥২৩| 

তশ্তামিতি। বুষ্টারাং প্রভাতায়াম্। স্থানি স্বকীয়ানি অশীকানি দৈন্যানি ॥২৪। 

শৃবাণামিতি। অমধিণাং বিলগ্বা সহিফনাম। গিরো। গববাকানি ॥২৫। 

ধাহাদের যোদ্ধা--অজ্জন, ধাহাদের মন্ধ্রী-কৃষ্ণ এবং ষাহাদের রক্ষক-_ 

সাত্যকি ও ভীমসেন, কৌরবগণ বা যাহারা তাহাদের অনুচর, তগ্ভিন্ন আন্য 
কোন্ ধনুদ্ধর মানুষ সেই পাগুবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? ॥২০__-২১॥ 

কৌরবের! ক্ষত্রিয়ধর্মপরায়ণ ও বীর অন্তরঙ্গ ক্ষত্রিয়গণদ্।রা যত দূর কারা 
করিতে পারেন, তাহ। করিয়াছেন ॥২২)॥ 

সে যাহ! হউক, পুরুবশ্রেষ্ঠ পাণুবগণের সহিভ কৌরবগণের যেরূপ পরম- 
স্কট যুদ্ধ হইয়াছিল, সে সমস্ত আপনি যথাযথভাবে শ্রবণ করুন ॥২৩| 

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, অন্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ স্বকীয় সমস্ত সৈন্যকে 
ব্যহরূপে সনিবেশিত করিতে আরন্ত করিলেন ॥২৪॥ 

রাজা! তৎকালে ক্রুদ্ধ, বিলম্ব সহিষু গর্জনকারী ও পরস্পরবধৈষী বীর- 

গণের বিচিত্র বাক্য সকল শুনা যাইতে লাগিল ॥২৫॥ 

(২২) যাব শক্যতে কর্তম্নপি। (২৩) ইতঃ পরম্ তুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ | 

সগ্ম় উবাচ? বঙ্গ বদ্ধ, “.ষড়শীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ সঙ্গয় উবাচ” বা রাঁনি। ৮ 



পর্ববণি পঞ্চসপ্ততিতমো হধ্যায়ঃ | 
বিস্ফা ্য চ ধনূংস্যন্যে জ্যাঃ করৈঃ পরিস্জয চ। 
বিশিশ্বসন্তঃ প্রাক্রোশন্ কেদানীং স ধনগ্জর় ॥২৬। 
বিকোষান্ স্বৎসরূনন্যে কৃতধারান্ সমাহিতান্। 
গীতানাকাশসঙ্কীশীনমীন্ কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ ॥২৭॥ 
চরন্তস্তরসিমার্গাংশ্চ ধনুর্মাগাংশ্চ শিক্ষয| | 
সংগ্রামমনসঃ শুর। দৃশ্যান্তে স্ম সহত্রশঃ ॥২৮। 

সঘণ্টশ্ন্দনাদিপ্ধাঃ স্বর্ণবজরবিভূষিতাঃ। 
সমুতক্ষিপ্য গদাশ্চান্যে পর্য্যপৃচ্ছন্ত পাগুবম্ ॥২১। 
অন্যে বলমদোন্মভাঃ পরিতৈর্বাহুশালিনঃ | 
চক্ুঃ সংবাঁধমাকা শমুচ্ছিতেন্দ্রধবজোপমৈ? ॥৩০। 

বিশ্কাধ্যেতি। জ্যাং ধন্নগুণম্। প্রাক্রোশন্ উচ্চৈরবদন্ ॥২| 
বিকোষানিতি । শোঁভনাঃ ্সরবে। মুষ্টিদেশ। যেষাং তান্। পীতান্ গাকগী হবক্কান ॥১৭॥ 

চরন্ত ইতি। অনিমার্গান্ অসিযুদ্ধপথান্, ধন্বমাান্ ধন্ুযুদ্ধপথাংশ্চ 1২০। 

মেতি। চন্দনৈরাদিগ্কাঃ সম্যগ্ণিপ্তাঃ | ন্বর্েবজেহীরকৈশ্চ বিভদিতাঃ।  পাগুৰ' 

ভীমম্ ॥২৯ 
অন্য ইতি। পরিধৈর্লগুড়াকারশন্বৈ: ৷ সমবাবং পৃথম্ ॥৩০। 

৬১৭ 

অনেক বীর ধনু বিক্ষারণপুবর্বক হস্তদ্বার! তাহার €&ণ মাঈন! করিয়া 

নিশ্বাসত্যাগ করতঃ উচ্চন্বরে বলিতে লাগিলেন যে, এখন সে অজ্জীন 

কোথায় ? ॥২৬। 

কতকগুলি যোদ্ধা কোযমুক্ত, সুন্দরমুষ্টিযুক্ত, সুধার, সুষ্টুনিন্মিত, পুর 

গীতরক্ত ও আকাশের ন্যায় নির্মল তরবারি সকল সঞ্চালন করিতে থাকিল ॥১৭ 

ধার সহজ সহস্র বীরকে আপন আপন শিক্ষা অনুসারে অসিযুদ্ধের পথে 

ও ধনুযুদ্ধের পথে বিচরণ করিতে দেখা গেল ॥২৮। 

অন্য বীরেরা কিন্ধিণীষুক্ত, চন্দনলিপ্ত এবং স্বর্ণ ও হীরকভুধিত গদ| সকল 

উত্তোলন করিয়া ভীম কোথা যু” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥১৯। 

বলমদে উন্মত্ত ও প্রশস্তবাহু অপর বীরেরা উত্তেরলিত ইন্দ্র্বজের তুল্য 

পরিঘদ্বারা আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥৩০॥ 

(২৬)..জ্যাঃ পরে পরিমূজ্য চ'''বা নি। (২৮) প্্মা্গাশ্চ শিশিত। ,. নি। 

৭৮ 



৬১৮ মহাভারতে দ্রোণ_- 

নানাপ্রহরণৈশ্চান্যে বিচিত্রঅগলঙ্কৃতাঃ | 

ংগ্রামমনসঃ শুরাস্তত্র তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥৩১॥ 

কার্জুনঃ ক স গোবিন্দঃ কচ মানী বুকোঁদরঃ | 

ক চ তে স্ুহ্ৃদস্তেষামাহবয়ন্তো রণে তদ1 ॥৩২॥ (যুগ্মকম্) 

ততঃ শঙ্সমুপাধায ত্বরযন্ বাজিনঃ ন্বযম্। 

কাজ রচয়ন্ দ্রোণশ্চরতি বেগিতঃ ॥৩৩॥ 

তেম্বনীকেধু সব্ষেধু স্থিতেম্া হবনন্দিঘু। 

ভারদ্বাজে। মহারাজ ! জয়ন্রথমথাব্রবীৎ ॥৩৪॥ 

ত্বঞ্চেব সৌমদভিশ্চ কর্ণ শ্চৈৰ মহারথঃ। 

অশ্রত্থামা চ শল্যশ্চ বুষসেন? কৃপন্তথা ॥৩২॥ 

ভারতকৌমুদী 

নানেতি। নানাপ্রহরণৈরমেকৈরক্ৈঘুক্তাঃ, বিচিত্রাভতিঃ শ্রগ্ভির্মালাভিরলঙ্কতাঃ। মানী 

গবাঁ। স্হৃদে ধৃষইটদায়ানয়ং | আহবযন্তঃ, তানজ্নাদীনেবেতি শেষঃ |৩১7-৩২। 

তত ইভি | ত্রধন্ ত্রদু। চালয়ন্। রচয়ন্ বাহে স্থাপয়ন্ ॥৩৩| 

তেষিতি। অনীকেমু মৈনোযু। আহ্বনন্দিধু যুদ্ধামোদিযু । ভাবদাজো দোশঃ ॥৩৪| 

ত্বমিতি। পৌম্দত্ৰিভ্রিঅবাঃ।  প্রতিন্নানাং মদআবিণাম। দংশিতাণি সন্গদ্ধাণি। 

ভারতভাবদীপঃ 

হস্তেতি ॥১--৬। তে তব নুদ্ধেব্যভিচারং বৈষম্যম উপলগ্মান্থান্ট ভবিষান্তি ॥৭--১১ 

মন্যতে বহু মন্যতে ॥১২--১৩॥ অপবৃত্তং সাংশরিকং যদ্যেবং ন করিয্যৃতি, তহি অন্থরজ্ঞেরবসর- 

বেদিভি: ॥১৩--২৬॥ গীতান্ পারিতোদকাঁন্ ॥২৭--৩১।॥ ক চেতি চকার ইত্যর্থে ইত্যাতয়ন্ত 

নানাবিধপ্রহরণধারী ও বিচিত্রমালো বিভূষিত যুদ্ধার্থী অন্য বীরের! 'অর্জন 

কোথায়, সে কৃষ্ণ কোথায়, অভিমানী ভীম কোথায় এবং তাহাদের সেই বন্ধু- 

বর্গই বা কোথায়? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিয়! যুদ্ধে তাহদিগকে 

আহ্বান করত? সেই সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩১--৩২। 

তদনন্তর দ্রোণ শঙ্খব্বনি করিয়া করিয়। নিজেই অশ্বগুলিকে সত্বর চালাইতে 

থাকিয়া ইতস্ততঃ সৈন্তগণকে সংস্থাপন করতঃ বেগে বিচরণ করিতে 

থাঁকিলেন ॥৩৩॥ 

মহারাজ! যুদ্ধামোদী সেই সমস্ত সৈন্ত যথাস্থানে অবস্থিত হইলে, দ্রোণ 

জয়দ্রথকে বলিলেন-1৩৪। 
কপাল শসা 

রঃ আহ্মযস্থে রণে তদ! 1 নি। | 



পর্ববণি পঞ্চসণ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

শতঞ্চাশখবসহআণাং রথানামযুতাঁনি বট্। 
দ্বিরদাঁনাং প্রভিন্নানাঁং সহআণি চতুর্দশ ॥৩৬॥ 
ক |ং সহআরাণি দংশিতান্যেকবিংশতিঃ 
গবুতিষু ত্রিমাত্রান্্ মামনাসাগ্য ভিষ্ঠত ॥৩৭॥ যানি 
তত্রস্থং ত্বাং ন সংসোট এ শঞ্জা দ্েবাঁঃ সবাসবা?। 

কিং পুনঃ পাঁগুবাঃ সর্বে সমাশ্রঘিহি সৈন্ধব ! ॥৩৮। 
এবমুজঃ সমাশ্বস্তঃ সদ্ধর [জো জয়দ্রথঃ | 

সংগ্রায়াৎ সহ গান্ধারৈরু তিন্তিশ্চ মহারথৈঃ 
বম্মিভিঃ সাঁদিভির্যভৈঃ প্রাসপাণিভিরাস্থিতেঃ ॥৩১৯॥ 

চামরাপাড়িনঃ সর্বেন জীন্বনদবিভূষিত% | 

জয়্রথস্ত রাঁজেন্দ্র! হয়া; সাধৃগ্রবহিণঃ | 

তে চৈব সণ্ডসাহসা দ্বিসাহআশ্চ সৈদ্ধবাঃ |১০॥ 

ভারতকৌমুদী 

গব্যতিবু ক্রোশবুগেবু “গব্যুতিঃ তরী ক্রোশযুগম ইতামরত হিতে। মাথা সখা ফাস, তাস্থ 

বাহমধ্য এব যটুখোশপরিমিতদব ইতার্থত মামনাসাদ্চ অপ্রাপ্য যদ তি্ত ॥৩৫-৩৭॥ 
তত্রস্থমিতি | সংসোটৎ ন শক্ত 1 মহাবীরগবপরিবৃভহাহ। মবাসবা মেলা ॥৩৪। 

এবমিতি। গাদ্ধারৈগীন্ধারপেশীয়সৈন্যৈঃ তৈ8 সৌমপভিগর ইতি | সাদিহিহ জাগা 

রোতিভিঃ, যন্তিজয়দ্থরক্ষার়া, মহইবপ্িং | আস্থিতেধাহ নাগা%১, | ডা 77157 শো ॥৩৭| 

চ[মবেতি | চামরাপীডিনঃ চামররূপশেখরধাবিব?। দরিঠাঘিহ। ্ণানগাবালগ্কতাও। 

'জয়ুদ্রথ ! ভুমি, ভূরিশ্রবা, মহারথ কর্ণ, অশ্বথামা, শলা, বৃষসেন। কৃপি। 

একলক্ষ অশ্বারোহী, বাট্হাজার রথী, চৌদ্হাজার মদআ্জাণী হস্ত এবং যুদ্ধ" 

সঙ্জায় সজ্জিত একুশ হাজার পদাতি_তোমর। আমা হইতে ছয় কাশ দুরে 

যাইয়া অবস্থান কর ॥৩৫--৩৭॥ 
তুমি সেইখানে থাকিলে, ইন্দ্রের সহিত দেবতারা তোমার সঠিত যু 

করিতে সমর্থ হইবেন না) তাহাতে পাগুধের। আর সনথ হইবে কিরূপে ? 

অতএব জয়দ্রথ ! তুমি আশ্বস্ত থাক ॥১৮। 
দ্রোণ এইরূপ বলিলে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ধিশেধ আগস্ত ১ইরা গান্ধারদেশীয়, 

সৈন্য, সেই সমস্ত মহ!রথ এবং বন্মধারী, প্রাসহও্ত, খববাহনারিত ৪ যরবাণ্ 

সাদিসৈম্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৩৯। 

(৩৯).. প্রাসপাণিহয়হিতৈ 8 শি। 



৬২০ মহাভারতে দ্রোণ--- 

মভাঁন$ং স্বধিরাদানাং হস্ত্যারোহৈবিশারদৈঃ | 
নাগানাং ভীমরূপাণাং বন্মিণাং রৌদ্রকম্মিণাম্ ॥৪১। 
অধ্যদ্ধেন সহজ্রেণ পুত্রো। ছুম্মর্ষণস্তব | 

অগ্রতঃ সর্ববসৈন্যানাং যুধ্যমানে। ব্যতিষ্ঠত ॥৪২॥ (যুগমকছ্) 
ততে। ছুঃশাসনশ্চৈব বিকর্ণশ্চ তবাত্মজৌ । 
সিন্ধুরাজার্থসিদ্ধযর্থমগ্রানীকে ব্যবস্থিতৌ ॥৪৩ 
দীর্ধঘো৷ দ্বাদশগব্যুতিঃ পশ্চার্ধে পঞ্চবিস্তৃতঃ। 
ব্যুহঃ স চক্রশকটো ভারদ্াজেন নিম্মিতঃ ॥88॥ 
নানানৃপতিভিবাঁরৈস্তত্র তত্র ব্যবস্থিতৈঃ | 
রথাশ্বগজপত্যোঘৈর্জোণেন বিহিতঃ স্বয়ম্ ॥৪৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
হয়! রথাশ্বাঃ সাধুপ্রবাতিণঃ সুটুরথচালকাঃ | দৈদ্ধবাঃ সিদ্ধুদেশীয়াং পদাতয়ঃ। ষট্পাদোহয়ং 

শ্লোক? ॥৪০।॥ 

মভ্তানামিতি। নাগানাং হস্তিনাম্। অধি অধিকমর্ধং যশ্য তেন ॥৪১--৪২। 

তত ইতি । পিন্ধুরাজন্য অর্থসিদ্ধ্যর্থং জীবনরক্ষার্থমূ, অগ্রানীকে সৈন্যাগ্রে ॥৪৩| 

দীর্ঘ ইতি। দ্াদশগব্যুতিঃ চতুবিংশতিক্রোশঃ, পশ্চার্দে পশ্চান্ভাগে, পঞ্চবিভ্ৃতঃ পঞ্চ- 

গবাতিপরিমাণেন বিস্তৃতঃ। অতএব চক্রশকটে। নাম পম্চার্দে চক্ররূপত্বাৎ সন্মুথে চ 

শকট|কারস্বাৎ 1991 

নানেতি। বিহিতঃ স চক্রশকটো নাম বাহঃ 19৫॥ 

রাঁজশ্রেষ্ঠ ! তৎকালে চাঁমরশেখর ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত জয়দ্রথের অশ্ব 
সকল সুন্দরভাবে তাহার রথ বহন করিতে লাগিল এবং সপ্তুসহস্র ও দ্বিসহত্্ 

সিন্ধুদেশীয় পদাতিও তাহার সঙ্গে গমন করিল ॥৪০॥ 

ভয়ঙ্করমূত্ডি, বন্মীবৃতদেহ ও তাঁষণকাধ্যকারী মত্ত হস্তিসমূহে আরঢু যুদ্ধ- 
বিশারদ সাদ্ধসহঅ যোদ্ধার সহিত মিলিত হইয়া আপনার পুত্র ছুম্দর্ষণ সমস্ত 
কৌরবসৈন্যের সম্মুখে যুদ্ধার্থী হইয়া রহিলেন ॥৪১--৪২॥ 

তাহার পর আপনার পুত্র ছুঃশাসন ও বিকর্ণ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য 

সৈন্তের অগ্রভাগে রহিলেন ॥৪৩ 
চতুবিংশতিক্রোশ দীর্ঘ এবং পশ্চান্ভাগে দশক্রোশ বিস্তৃত সেই চক্রশকট”- 

নামক ব্যৃহ দ্রোণই নিম্মীণ করিলেন ॥8৪॥ 

(৪১) মন্তানাং স্ুবিরূটানাম্..বা নি। 



পর্ববণি পঞ্চমপ্তুতিতমোহ্ধ্যায়ত | ৬২১ 

পশ্চাদ্ধে তন্য পন্মস্তু গভবুহ? সুছুভিদঃ ৰ 

সুচী প্বস্ত গর্ভস্থ গু ব্যুহঃ কৃতঃ পুন? ॥৪৬। 
এবমেতং মহাবুহং বু ড্রোণো ব্যবস্থিতঃ | 
সুচীযুখে মহেষাসঃ কৃতবন্মা ব্যবস্থিতঃ ॥৪৭॥ 
অনন্তরঞ্চ কান্বোজে। জলসন্বশ্চ মারিষ ! | 
দুর্য্যোধনঃ সহামাত্যন্তদনন্তরমেব চ ॥৪৮। 

ততঃ শতসহআ্াণি যোধানামনিবর্তিনাম্। 

ব্যবস্থিতাঁনি সর্বাঁণি শকটে মুখরক্ষিণম্ 18৪১| 

তেঘাঞচ পুষ্ঠতো৷ রাজা বলেন মহতাবৃতঃ | 
জয়দরথস্ততো রাজন! সুঈপার্থে ব্যবস্থিত? ॥৫০। 

ভারতকৌমুদী 

পশ্চাদ্ধ ইতি । পদে। নাম গোলাকারভ্বাং। কুচী নাম, জঙ্ষমুখহাহ 08৬ 

এবমিতি। বাহ বিদাঘ। সুচীমুখে স্থচীবাহাগ্রে 0৪৭1 

অনন্থরমিতি। বাবস্থিত ইত্যন্তবন্ভতে ॥৪৮| 

তত ইতি। এতসহস্সাণি বহুলক্ষাণি, অনিবঠিনামপল!ধিন।ম্ ॥3৯॥ 

উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত নানাদেশীয় বীর রাজগণ এবং তস্তী, অশ্ব, বথ & 

পদ।ভিসমৃহদ্বারা! স্বয়ং দ্রোণাচাধ্য সেই ব্যৃহ রচন| করিয়াছিলেন ॥১৫| 
সেই চক্রশকটব্যুহের পশ্চা্ঠাগে পাপ্৷া-নামে একটা অতিছুডে গভ্বাহ, 

আবার সেই পদ্মধ্যুহের মধ্যে “ুচী-নামে আর একটা পু খা করিয়।- 

ছিলেন ॥3৬॥ 

দ্রেণাচাধ্য এইরূপ মহাব্যৃহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে ল।গিলেন এবং 

মহাধন্দ্ধর কৃতবশ্্ম! সেই সুচীবুহের সম্মুখে রহিলেন ॥9৭। 

ম(ননীয় রাজা! তৎপরে কাম্বোজদেশীয় জলসন্ধ থাকিলেন, ভাতার পর 

আবার অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়। ছুধ্যোধন রহিলেন |9৮। 

তদনস্তর বুহমুখরগ্ষক অনিবন্তা বহুলক্ষ যোদ্ধা! শকটবাঙ্গের সুখে 
থাকিলেন ॥৪৯॥ 

রাজা! তাহাদের পিছনে সেই স্ুচীবাহেব একপারে বিশাল সৈঙ্ক 

পরিবেষ্টিত হইয়া র।জা জয়দ্রথ রহিলেন ॥৫০॥ 

এশ্.. বা ও 

(৪৯). গর্ভবু।হ: পুনঃ কৃত: নি । (৪০) দুষ্যোধন্ঠ বণচিত বান 



৬২২ মহাভারতে দ্রোএ_ 

শকটন্ত তু রাজেন্দ্র! ভারদ্াজো মুখে স্থিতঃ। 

অনু তন্তাঁভবন্ভোজে। জুগোপৈনং ততঃ স্বয়মূ ॥৫১। 

শ্বেতবন্্ান্বরো ফ্ীষো ব্যুটোরস্বো মহাভুজঃ। 
ধনুবিস্ফারয়ন্ দ্রোণস্তস্থো। ক্রুদ্ধ ইবান্তক£ ॥৫২॥ 
তাকিনং শোণহয়ং বেদীকুষ্ণীজিনধ্বজম্ । 

দ্রোণস্ত রথমালোক্য প্রহৃষ্টাঃ কুরবোহভবন্ ॥৫৩। 
পিদ্ধচারণসংঘানা, বিশ্ময়ঃ স্থমহানভূৎ | 

দ্রোণেন বিহিতং দৃষ্টা বৃহং ক্ষুব্ধার্বোপমম্ ॥৫৪॥ 
সশৈলসাঁগরবনাং নানীজনপদাঁকুলাম্। 
গ্রসেদ্ব্যুহঃ ক্ষিতিং সর্ববামিতি ভূতানি মেনিরে ॥৫৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

তেষামিতি। হুচ্যাঃ সুচীবৃহস্য পাশ্বে ব্যবস্থিত:, অজ্বনস্য সরলপুষ্টিপরিহারার্ধম্ ৪৫58 
শকটন্তেতি। অঙ্গ পশ্াৎ ভোজে| ভোজরাজঃ, জগোপ রবঙ্গ, এনৎ দ্রোনম্ ॥৫১) 

শ্বেতেতি । বাটোরধো বিশালবক্ষাঃ ॥৫২। 

পতাকিন্মিতি। শোখা রক্তবণ|। হা অশ্ব যস্ত তম্, বেদী কুষ্াজিনঞ্চ ধানে 

যন্ত তম্।2৩| 
সিদ্ধেতি। সিদ্ধচারণসংঘানাম আকাশবঠিনাম্। ক্ষুন্ধার্ঁবোপমখুদেণিতসমুদরভুল্াম্ 0651 

সেতি। নানাজনপদৈরাকুলাং ব্যাপ্তাম। ভূভানি দেবাদয়ঃ প্রাণিনঃ ॥৫৫| 

আর রাজশ্রেষ্ঠ ! স্বয়ং দ্রোণাচার্ধ্য মেই চক্রশকটব্যুহের মুখে থাকিলেন 

এবং তাহার পশ্চান্ভাগে ভোজরাজ থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে 

লাগিলেন ॥৫১॥ 

শ্বেতবন্ম, শ্বেতবস্ত্র ও শ্বেতোফ্ীষধারী, বিশ(লবক্ষা ও মহাবাহু দ্রোণ বন্ধ 

বিস্ফারিত করিয়া ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় অবস্থান করিতে থাকিলেন ॥৫২॥ 

পতাকা যুক্ত, রক্তাশ্বচালিত এবং বেদী ও কৃষ্ণ(জিনশো ভিতধ্বজশালী দ্রোণের 

রথ দেখিয়। কৌরবেরা আনন্দিত হইলেন ॥৫৩॥ 

দ্রোণনিন্মিত ক্ষুন্ধসমুদ্রতুল্য ব্যুহ দেখিয়া আকাশবর্তী সিদ্ধ-চারণসমূহের 

গুরুতর বিস্ময় জন্মিল ॥৫৪॥ 

তখন সমস্ত প্রাণীই মনে করিল যে, এই বুযহট| পর্ববত, সমুদ্র, বন ও ননা- 

দেশযুক্ত সমগ্র পৃথিবীটাকেই গ্রাম করিবে ॥৫৫॥ 



পর্ববণি ঘট সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | ৬২৩ 
বছরথমন্ুজা্বপতিনা গং প্রতিভয়নিষ্বনমন্তুতানুরূপম্। 
অহিতহৃদয়ভেদনং মহদ্বৈ শকটমবেক্ষ্য ননন্দ রাজ ॥৫৬। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্যাং সংহিভায়াং বৈয়পিক্যাং ছে। [ণপৰণি 
জয় দ্রখবধে কৌরববুহনিম্মাণে পঞ্চদপ্তুতিতে হধ্যায়ঃ ॥০। * 

_-ঈফক্+- 

বট সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ 
?-০-০-- শশী 

6 

সঞ্জয় উবাচ। 

ততো। বুঢেষেণীকেঘু সমূতুষ্টেধু মারিয ! | 
তাঁড্যমানাস্থ ভেরীবু মৃদঙ্গেঘ নদতম চ ॥১॥ 

অনীকানাঞ্চ নি্র্াদে বাদিত্রাণাঞ্চ নিষ্বনে। 

প্রযাপিতেযু শঙ্খেবু সন্নাদে লোমহ্র্ধণে ॥২। 

ভারতকৌমুদী 

বঙ্িতি। রাজ ছুযো]ধনত বহবে| রথা; মন্দা; অঃ পত্তনঃ পদাতথ শাগা হঙিনশ 

যন্ত্র তং, প্রতিভর। ভগ্্গর। নিষ্বন। যহ্ধ তত অদ্ুতান্তব্ূপম্ আশ্চগাকপম্, অহিতষ্ধখুনাং শন্র- 

বক্গপাং ভেদনং ব্দিরকম্। মহত, শকটং চঞ্শকটবুাহম্, অবেঙ্ষা দৃষ্ট। নশন্দ|৫%| 

ইতি মহামঙোপাপ্যায়-ভারতাচাব্য-এুহরিদাসসিদ্ধান্থব|গীশভট্টাচারাবিরচিতায়াণ মহা ারত 

টাকানাং ভারতকৌগুদীমঘাথ্য নাং দ্রৌণপর্বণি অয়দ্রথবধে পধচদগতিতমোইব্যাঘঃ ॥০। 

(ডাটা 

তত ইতি। বাম বাহরূপেণ সম্গিবেশিতেষূ। সমু য্গাথনাহবমত। শিহাদে 

ভারতভাবদীপঃ 

ইত্যাঘয়ঃ ॥৩২--৩৯। তরিমু মাহা ভরিসংখ্যাগ তিহ্দিত্ারথ:॥৩9--9৫8 পচা্দে পণ্চাছাগে। 

পঞ্চগবুতিঃ চক্রকটঃ চক্তগভঃ শকটঃ ॥৪৬-৫৫| অদ্ুতানগরূপমাশ্যাবচনম্ ॥৫%। 

ইতি দ্রোণপর্ণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চমপ্ত তিতমোইদ্যার) ॥111 

বনুতর রথ, মানুষ, অশ্ব, পদাতি ও গজযুক্ত, ভয়ঙ্করগর্জনকারী, মশ্চিমারূপ 

ও শত্তগণের হৃদয়বিদারক সেই বিশাল শকটব্যৃহ দেখিয়া দুর্য্যোধনও আনন্দিত 

হইলেন? ॥৫৬| 

০..পঞ্চাশীতিত তমোই্যাকক বঙ্গ বর্দ) “*সপ্তাশীতিতযোহধ্যার় বা র। শি। 



৬২৪ মহাভারতে দ্রোণ__- 

অভিহারযতস্থ শনকৈর্ভরতেষু যুযুৎস্ত্যু। 
রৌড্রে মুহূর্তে সংপ্রাপ্ডে সব্যসাচী ব্যদৃশ্যত ॥৩| (বিশেষকম্) 
বলানাং বায়পানাঞ্চ পুরস্তাৎ সব্যসাচিনঃ | 

বহুলানি সহস্ণি প্রাক্রীড়স্তত্র ভারত !॥8 

সৃগাশ্চ ঘোঁরসন্নাদাঃ শিবাশ্চাশিবদর্শনাঃ | 

দর্ষিণেন প্রয়াতীনীমন্মীকং প্রাণদংস্তথা ॥৫॥ 

সনির্ধাতা ভ্বলন্ত্যশ্চ পেতুরুক্কাঃ সহস্শঃ | 

চচাঁল চ মহী কৃৎসা ভয়ে ঘোরে সমুখিতে ॥৬॥ 

বিষগ্বাতাঃ সনির্ধাতা রূক্ষাঃ শর্করবধিণঃ | 

ববুরায়াতি কৌন্তেয়ে সংগ্রামে সমুপস্থিতে ॥৭। 

ভারতকৌমুদী 

সিংহনাদে জারমানে |  প্রশ্নাপিতেযু বাদিতেযু। 'সন্নাদে কোলাহলে সতি। অভিহ্থারনংস্থ 

অদ্্শ্যাবি্ুবংস্থ । যুধুখুযু ঘোদ্ধ মিচ্ছুযু। সবাসাচী অজ্নঃ বাদৃশ্যত অন্মাভিঃ ॥১--৩| 

ব্লানামিতি । বলানাং সাধারনকাকানাম্, বায়সানাং দ্রোণকাঁকানাম্ | 

মুগ| ইতি । মুগাঃ কুকুবাদরঃ পশবঃ, শিবাঃ শুগালাঃ, অশিবদশন। অন্মাকং দক্ষিনদিপ্র্তি বা 

দেবাম্মীকমমন্গলদর্শন।ত। “বামে শবশিবাকুস্তা দক্ষিণে গোষুগদ্ধিজাত” ইতুযাক্তেই ॥৫| 

সেতি। নির্ঘাত বাতাহতবাতপাত ইত্যুক্তং সপ্রমাণং প্রাকক। ঘোরে মহতি ।৬| 

বিগিতি। বিষগ্বাঁতাঃ সমস্থাদ্বায়বঃ | শর্কববধিণঃ ক্ষুদ্র প্রস্তরথগুবধিণঃ ॥৭। 

_ সপ্য় বলিলেন_-“মাননীয় রাজা! তাহার পর বাহরূপে সন্নিবেশিত 

কৌরবপদ্ষীয় সৈন্যের! যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল; ভেরী ও মৃদন্গের 

বাছ্ভ হইতে থাকিল; সৈন্যগণের সিংহন।দ, অন্যান্য বাছধ্বনি, শঙ্ঘের শব্দ ও 

লোমহধণ কোলাহল চলিতে লাগিল এবং ভরতবংশীয় যুদ্ধার্থীর! ধীরে ধীরে 
অস্থ নিষ্ষাশিত করিতে লাগিলেন ; এইরূপ রৌদ্র মুহূর্ত উপস্থিত হইলে অজ্জুন 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥১_-৩ 

ভরতনন্দন! তখন অজ্জুনের সম্মুখে আকাশে বহুসহআ্র সাধারণ কাক ও 

দ্রেণকাক খেল! করিয়! করিয়! উড়িতে লাগিল ॥৪॥ 

আমর! অগ্রসর হইতে লাগিলে, আমাদের দক্ষিণদিকে ভয়ঙ্করম্বর ও 

অমঙ্গলদর্শন পশুগণ ও শৃগালগণ রব করিতে থাঁকিল ॥৫। 
মহাঁভয় উপস্থিত হইলে, নির্থাতের সহিত সহস্র সহস্র জলিত উন্ক' পড়িতে 

লাগিল এবং সমগ্র পৃথিবী কাপিতে থাকিল ॥৬ 

(২) অনীকানাঞ্চ সংস্থা দৈর্বাদিত্াণাঞ্চ নিশ্বনৈঃ...পি, অনীকানাঞ্চ সংস্বাদে...বা। 



পর্ববণি ষট সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | 

শাকুলিস্ত শতানীকে। ধুন্টছ্যুনশ্চ পার্ষতঃ | 
পাগুবানামনীকানি প্রাজৌ তৌ ব্যহতুস্তদ! ॥৮। 
ততো রথসহজ্রেণ দ্বিরদানাং শতেন চ। 
ত্রিভিরশ্বসহশ্ৈশ্চ পদাতীনাং শতৈঃ শাতৈঃ ॥১| 
অধ্যদ্ধমাত্রে ধনুষাং সহস্রে তনযস্তব। 

অগ্রতঃ সর্বসৈন্যানাং স্থিস্। ছুশ্বার্ঘপোহব্রবীৎ ॥১০॥ (বুগ্রকথ্) 
অগ্য গাণ্ডীবধন্বানং তপন্তং যুদ্ধহূর্মদমূ। 
অহমাবারযিষ্যামি বেলেব মকরালয়মূ ॥১১। 
অগ্য পশ্যন্ত সংগ্রামে ধনপ্য়মমর্ধণম্ | 

বিষ্তং ময়ি দুদ্ধর্ষমশ্মাকুটমিবাশানি ॥১২। 

ভারতকৌমুদী 

হা ন।কুলিরমবূলপুত্রঃ। পাধতঃ পৃষতপৌত্রঃ ॥৬ 

তত ইতি । শতৈঃ শতৈর্দশভিঃ সহমৈঘুক্তঃ | অধি অধিকনদ্ধং মহা] পরিমাণ হস্ত 

তন্মিন্, দ্তসাহ ভন্তচতুষ্টবানাৎ সহন্পে অঙ্গানাহ সাদ্চতুঃসহমহশ্থদবে স্থিভ ইভার্থ;| “চভ- 

বিংখাঙগুলে। হস্তশ্বচ্চতুক্ধং পন শ্বভম্" ইতি জলাশঘভব্বতভং বচন্ম্ |৯-১০। 

অগ্েতি। তপন্থৎ বিপক্ষান্। বেল! ভারম্, মক্রাণরুৎ মঘুদুম্ ॥১১। 

অদ্যেতি। বিষক্তং সংলগ্রমূ। অশ্কূটং প্রশ্তরসমচঃ অশনি প্রঙবে ॥১২। 

এবং অজ্জন আসিতে লাগিলে ও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, রূক্ষ ও কাক্রবষী 

নির্ঘাতযুক্ত ঘুর্ণী বায়ু বহিতে লাগিল ॥৭। 
তখন নকুলের পুত্র শতানীক এবং পুৰ্তণন্দন ধুষ্টদায় এই প্রাজ্ঞ ছুই খাঁর 

পাগুবসৈন্থগণকে বযহরূপে সন্নিবেশিত করিলেন ॥৮। 
তদনন্তর সহত্ রথী, একশত গজারোহী, ত্রিসহজ অশ্বারোহী এবং দশসহন্ন 

পদাতিসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, অজ্জুন হইতে সার্ধচডুঃমহশ্রতস্ত দূরে 

থ[কিয়া সমগ্রকৌরবসৈন্যের অগ্রব্তী হইয়। আপনার পুত্র ছুশ্ম্যণ বলি- 

লেন ॥৯__১০। 
“তীর যেমন সমুদ্রকে বারণ করে, সেইরূপ আজ আমি যুদ্ধদুদ্ীধ ও শরু- 

সন্তাপক অজ্জুনকে বারণ করিব ॥১১। 

আজ সকলে দর্শন করুন_-পা/ণসমূহ্ত যেমন অপর পাষাণের সহিত 

(৮) নাকুলিশ্চ'"'ব। নি। (১১)-যতন্ত দধছুর্মমূ..পি। (১২) ভিন, কির 

শ্মনি-নি। 

৭৯ 



৬২৬ মহাভারতে দ্োণ_- 

তিষ্ঠধ্বং রথিনো। যুযং সংগ্র(মমভিকাজ্কিণঃ 
বুধ্যামি সংহতানেতান্ যশো মানঞ্চ বদ্ধয়ন্ ॥১৩॥ 

এবং ক্রবন্ মহারাজ ! মহাত্মা সমহাছ্যতিঃ | 

মহেষাসৈর্তে। রাজন! মহেম্বাসো ব্যবস্থিতঃ ॥১৪॥ 
ততো হন্তক ইব ক্রুদ্ধঃ সবজ ইব বাসবঃ। 
দগ্ডপাণিরিব!সহ্ো। মৃত্যু কালেন চোঁদিতঃ ॥১৫॥ 

শুলপ|ণিরিবাক্ষোভ্যে। বরুণঃ পাশবানিব | 

যুগান্ত।গ্রিরিবাচ্চিত্মান্ প্রধক্ষ্যন্ বৈ পুনঃ প্রজাঃ ॥১৬॥ 

ক্রোধামর্ধবলোদ্ধদতো নিবাতকবচান্তকঃ | 

জয়! জেতা স্থিত; সত্যে পারধিধ্যন মহা ব্রতম্ ॥১৭॥ 

আমুক্তকবচঃ খড়গী জাম্বনদকিরীটভূৎ | 

শুভ্রমাল্যাম্বরধরঃ স্বঙ্গদশ্চারুকুণ্ডলঃ ॥১৮॥ 

রথপ্রবরমাস্থায় নরো। নারায়ণানুগছ | 

বিধুন্বন্ গাণ্ডিবং সংখ্যে বৌ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥১৯॥ (কুলকম্) 
ভারতকৌমুদী 

তিষ্ধ্বমিতি। সংগ্রামমিতি “ইনি ভবিষাদধমর্ণয়োঠ? ইতি কম্মণি মষ্টানিষেরঃ ॥১৩। 

এবমিতি। মহাছাতিরহাতেজা দুশ্বষণ: | মহ্ষোসৈর্মভাবভদ্ধীরৈঃ ॥১৪| 

তত ইতি । চৌদিতঃ প্রেরিত; | অচ্চিম্মান্ মহাশিখঃ। প্র! লোকান্। ক্রোধেন 

অমর্ষেণ অসহিষ্ণত়। বলেন শক্তা। ট উদ্ধতঃ সঞ্চালিতঃ। জরো নাম। সারহিয়ান্ 

পূরয়িয্বান্, মহাব্রতং জয়দ্রথবধ্ধপ্রতিজ্ঞাম। আমুক্তকবচঃ পর্িহিতবশ্মা, জান্ব,নদকিরীটস 

মিলিত হয়, সেইরূপ আমধপরায়ণ দুদ্ধর্ধ অজ্জন আজ যুদ্ধে আমার সহিত 

মিলিত হইয়াছে ॥১২। 

হে যুদ্ধার্ী রখিগণ! আপনার! অবস্থান করুন; আমি কৌরবগণের যশ 

ও মান বৃদ্ধি করতঃ এই মিলিত বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করিব? ॥১৩ 

মহারাজ ! মহাত্বা, মহাতেজ। ও মহাঁধনুর্ধর ছুম্মর্ষণ এইরূপ বলিয়া মহাঁ- 

ধনুদ্ধরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৪| 

তদনন্তর নিবাঁতকবচহন্ত।, চিরবিজয়ী, সত্যপরায়ণ, নরখধির অবতার ও 

নারায়ণের অন্থুগামী অজ্জ্রন ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা ও শক্তির প্রভাবে সধশালিত 

_(১৪)...স মহামতিঃ. "বা -.দ মহীপতি...নি॥ (১৫) কক্ষাগ্রিরিব ছুস্পর্শ: সবজঃ...নি। 

(১৬)-"অচ্চিত্মান্ দি্ধক্ষঃ রঃ জঙ্গঘমননি। (১৭)'"যুদ্ধে জেতা-.নি। (১৮), 

সাঙ্গদ:-..পি। | 



পর্বণি ষট সপ্ততিতমে ইধ্যায়ঃ | ৬২৭ 

পোহগ্রানীকস্ত মহত ইবুপাতে ধনগ্ীয়ঃ | 
ব্যবস্থপ্য রথং সঙ্দং শখং দখো৷ গ্রতাপবান্ ॥২০। 

অথ কৃঞ্ধোহপ্যসংভ্রান্তঃ পাঁর্থেন মহ মারিষ | 

প্রাধাপয়ৎ পাঞ্চজন্যং শঙ্বপ্রবরমো মা ॥২১।॥ 

তয়ো%ঃ শঙ্ প্রণাদেন তব সৈন্যে বিশ।'পতে ! | 

আঁসন্ সংহষ্টরো মাঁণঃ কম্পিতা গতচেতসঃ ॥২১। 

যথা ত্রস্তন্তি ভূতানি সর্বাণ্যশনিণিম্বনাৎ | 

তথা শঙ্বপ্রণাদেন বিত্রেশুস্তব সৈনিক? ॥২৩| 

র্ণুকুটপারী। অ্বঙ্দদ: হুন্দবকেমুর,! নবো। নবাবতারত আাবাদণং নারা়াগষ্ঠাবতাপং 

রুষ্ণমন্তগচ্ছতীতি সঃ । বিপুন্ন্ সঞ্চাণয়ন্। “কপিরবদস্ গণীদং গাব পুনপুসকম্ণ ইত, 

মরোক্তেত্রশ্ষেকারমধ্যতাপি গাণ্তীবখবশ্ত | সংখো সমরার্থনে 0৫১৯1 

মইতি। মহতে। বিখালস্স, অগ্রাশীকণ্ঠ সম্মপস্থকৌববসৈগ্ঘস, ইমপাতে বাণপাত- 

মোগাদেশে ॥২৭| 

অথেতি। অসন্রান্থঃ মহাসমরাবন্তেপি অবিচলিত। এগগা কণশ ॥২। 

ভগোরিতি। সৈন্যে মেনায়াম্, সৈনিক ইতি বেষঃ। গতিটে হলঃ অচেতন] ইব॥২০] 

যখেতি। অনিনিষ্বন।ৎ বজশন্দাং। বিত্রেন্গবিনেষেণ ওহ] ব21+| 

হইয়া কবচ, তরবারি, স্বর্ণময় কিরীট, শুত্রবর্ণ মালা € বা গার এবং 

মনোহর কুগুল ধারণ করিয়া উত্তম রথে অরোহণপুরক গাত্তীবপন্ত সঞ্চালন 

করতঃ জয়দ্রথবধের মহা গ্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিবার ইচ্ছার শ্রুতদ্ধ ঘমের ম্যায়, বঞ্জ্ধারী 

ইন্দ্রের তুল্য, কালপ্রেরিত ও দগ্ডপাণি অসঙ্য মৃতার সমান, অক্ষোভা শুলপাণির 

সদৃশ, পাঁশহস্ত বরুণের স্থায় এবং নহজবালাসঙ্কুল লোকদহনকারা গলয়াগ্রির 

তুল্য সমরাঙ্গনে উদ্দিত হইয়। সৃষ্ধ্যের ন্যায় গ্রকাশ পাইলেন ॥১৫7-শা 

এবং গ্রতাপশালী অর্জন সম্মখবর্থী বিশাল ধিগগসৈস্ের বাণগাতনে গা. 

স্থানে সজ্জিত রথখানাকে রাখিয়া শঙ্খ নি করিলেন ॥১০। 

মাননীয় রাজা! তাহার পর কৃষ্ণও আবিচলিত থ[কিয়া। বলপুবক জন্জানের 

সহিত উত্তম পাধজন্যশজ্বধ্বনি করিলেন 
|২১| ৃ 

নরনাথ ! কৃষ্ণ ও অজ্ছানের শঙগধ্বনিতে আপনার মেনাব সৈশিবের। 

রোমাফ্চিতদেহ, কম্পিতকলেবর এবং যেন তদের নায় হর! পিল ॥২৯। 

9০ ৮ শা 

(২০). সোহধাদ্ধ ইমুপাতে।। নি. রখং রাজন! "বৰ শি। 



৬২৮ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

প্রশ্থঅুঃ শকৃন্ম,ুত্রং বাহনানি চ সর্বশঃ | 

এবং সবাহনং সর্ববম|বিগ্নমতবদ্বলমূ ॥২৪। 

সীদন্তি সম নরা রাজন! শশ্বশব্দেন মারিষ ! | 
বিসংজ্ঞাশ্চাভবন্ কেচিৎ কেচিদ্রোজন্! বিতত্র্তরঃ ॥২৫॥ 

ততঃ কপির্মহ্ানাদং সহ ভূতৈধ্ব'জালফৈ | 
অকরো্যাদিতাস্তশ্চ ভীষয়ংস্তব সৈনিকান্ ॥২৬।॥ 

ততঃ শঙ্থাশ্চ ভের্্যশ্চ মৃদক্গাম্চানকৈঃ সহ। 
নাজ তব সৈন্থযপ্রহ্ষণাঃ ॥২৭।॥ 

[নাবাদিত্রসংভ্রাদৈঃ ক্ষেডিতাক্ফোটিতাকুলৈঃ। 
ঠা সমৃত্জুস্টেঃ সমাধৃতৈর্মহারথৈঃ ॥২৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রেতি। শক গুথম্ বাহণ!নি হন্তাশ্বাদীণি। আবিগ্নং ভীতম্ ॥২৪। 
সীদন্তীতি। সীদস্তি ম্ম ভেন নিকুগ্ভমা বড়ূবুঃ ॥২৫॥ 

তত ইতি। কপিরজ্জুনধ্বজছ্ছে। বানরে। হনুমান্। ব্যাবিতাস্তঃ গ্রকটিতবধন; ॥২৬। 

তত ইতি। অভ্যহন্যন্ত কৌরবপশে হপাবাদ্যস্ত ॥২৭| 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১--২॥ অভিহারঘ়ংহ সন্নগ্তনানেযু অভিপুজামানেয বা, প্রহবর্খন্থতি কেচিৎ 
০ 

॥৩-৮|॥ খতং শতৈধশসাহনৈহ নৈরুভ্তে| ব। 1৯-১৩| জখো। মায়। 0১৭-২৭॥ আম।হতৈঃ 

বঙ্জের শব্দে যেমন সমস্ত প্রাণী ভীত হয়, সেইরাপ তাহাদের শঙ্ঘধ্বনিতে 

আপনার সৈন্যের ভীত হইল ॥২৩॥ 

হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি সমস্ত বাহন বিষ্ট। ও মৃত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। এই- 
ভাবে বাহনগণের সহিত সমগ্র কৌরবসৈশ্য ভীত হইয়া পড়িল ॥২৪॥ 

মাননীয় রাজা! তাহাদের শঙ্খের শবে কতকগুলি লোক অবসন্ন হইল, 

অনেকে অচৈতন্য হইয়া পড়িল এবং বহুলোক গুরুতর ভয় পাইল ॥২৫। 

মহারাঁজ ! তাঁহার পর অজ্জনের ধ্বজস্থিত হনুমান্ মুখব্যাদান করিয়! 
তত্রত্য অন্যান্ত প্রাণীর সহিত মিলিত হইয়া আপনার সৈন্থগণকে ভীত করিতে 

থ1কিয়। বিশাল গর্জন করিতে লাগিল ॥২৬। 

রাজা! তদনভ্তর আপনার সৈম্গগণকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া কৌরব- 

পক্ষেও পুনরায় শঙ্খ, ভেরী, মুদঙ্গ ও আনক বাদিত হইতে থাকিল ॥২৭ 

(২৮)-"সমুতকৃষ্টে; সমাহৃতৈর্মহারখৈ:--ব1। 
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তশ্মিন্ স্থতুমুলে শব্দে ভীরূণ।ং ভয়বর্দানে | 
অতীবন্ৃষ্টে! দাশার্মব্রবীৎ প1কশাসশিঃ ॥২উ। (থুখাকম্) 

অর্জুন উবাচ। 

চৌদয়াশ্বান্ হষীকেশ ! ত্র ছুম্মধণঃ স্থিতঃ | 
এতছিত্বা গজানীকং প্রবেক্ষ্যাম্যরিবাহিনীম্ ॥৩০। 

সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্তে। মহাঁবাঁছুঃ কেশব? সব্যসাচিনা | 

অচৌঁদয়দ্ধয়াস্তত্র যত্র ছুম্বর্ষণঃ স্থিত? ॥৩১॥ 

স সম্প্রহারস্তম়ুলঃ সংগ্রবৃতঃ সদারুণ? | 

একস্য চ বহুনাঞধ রথনাগনরক্ষয়ঃ ॥৩১॥ 

ততঃ সাযুকবর্ষেণ পর্জন্য ইব বৃষ্টিম।ন্। 
পরানবাঁকিরৎ পার্থ; পর্বতাঁণিৰ নীরদঃ ॥৩৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

ননেতি। ক্ষেডিত দি আন্মেটিতং ডি শশবাশ্চ াভানাবুনেন|। 

সমুংস্তষ্টে। আহ্বানণন্দৈত মভারখৈ: ক্ভৃভিত সমাধুতৈর মধাখিতে। কতেবিতপ : 

ভয়বদ্ধনে শবে স্বতৃমুনে ট শন নিলি বা পমদবাহ ২৮ ১আ। 

চোদষেতি। চোদ প্রেবয়। এতহ ছুম্মবণ।আিতম্ ॥৩০। 

এবখিতি। সব্যস।চিন। অন্ভুমেন। অচোদয়াচাণযং। হযানারিনবখাদ!ন ৪৩০ 

সইতি। সম্প্রতারং মর | রখানাং নাগানাং হঙিনাং নবাধাধ গণ] মদ্দিণ্ মা দার 

হি 

ভীরুজনের ভয়বদ্ধক সেই শব্দ_-নানাবাছোর শবে, জয়ধব নিতে) বইলা, 

ক্ষোটনে, সিংহনাদে এবং মহারথগণকৃত আহ্বাশশাবে অতিুখুল হইয়া উদিলে, 

অজ্ুন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন ॥১৮--১৯। 

অজ্জন বলিলেন_-কৃষ্ণ ! ছুম্মধণ যেখানে রভিয়ছে, সেই দিবে ঘোডা, 

গুলিকে চালাইয়। দাও; আমি এই হস্তিসৈস্তা তে দ ক
রিয়া শঞবাহিনাব আলো 

প্রবেশ করিব? ॥৩০। 

সপ্তয় বলিলেন_-'অঙ্ভুন এইরূপ বলিলে, মহাবাছ বর * খানে দুক্মগন 

ছিলেন, সেই দ্রিকে ঘোড়াগুলিকে চা [লাইয়। দিলেন ॥৩১। 

তাহার পর একের ও বনহুর অতিদারুণ € উগৃপ যুদ্ধ ল 

তাহাতে কৌরবপক্ষের অনেক রথী, গারো হী ও গদাতি টি 

২ উতৎ ভি 6১৪ ফড়শ। তে নাহ ধয1এ১ বর
 বদ্ধা) £ 5৯&।শতিও ১৭ ক রা ণ ] 

(২৭) হত পরম্ 



৬৩০ মহাভারতে দ্রোণ- 

তে চাপি রথিনঃ সর্ষে ত্বরিতাঃ কৃতহস্তবৎ | 

অবাকিরন্ বাণজালৈস্ততঃ কৃষ্ণধনপ্ভীয়ৌ ॥৩৪॥ 
ততঃ ুদ্ধে! মহা বান্ুবারধ্যমাণঃ পরৈরুর্ি। 
শিরাংসি রথিনীং পার্থ; কায়েভ্যোহপাহরচ্ছরৈ? ॥৩৫। 

উদ্ভ্রান্তনয়নৈর্বক্তৈ4 ন্দস্টোষ্টপুটেঃ শুভৈঃ | 
সকুগুলশিরক্ত্রীণৈর্ববস্থধা সমকীর্ধ্যত ॥৩৬| 
পুণতরীকবনানীব বিধ্বস্তাঁণি সমন্ততঃ | 
বিনিকীর্ণানি ঘোঁধান1ং বদনানি চকাশিরে ॥৩৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ পার্থঃ সারকবধেণ, বৃষ্টিমান্ পর্জন্তে। মেঘ ইবাভবং। পরঞ্চ নীরদে। 

জলবর্ষেণ পর্বতানিব, পার্থ: সার়কবর্ষেণ পরান্ বিপক্ষান্, অবাকিরৎ আবুণোহ ॥৩৩| 

তইতি। কৃতহস্তবহ শিক্ষিতহস্তা এন্্জালিকা ইব ॥৩৪। 

তত ইতি। বাধ্যমাণত্বাদেব ক্রুদ্ধ ইত্যাশরঃ। অপাহরখ অচ্ছিনং ॥৩৫। 

উদ্দিতি। উদভ্রান্ানি ঘুণিতানি নগ্নানি যেঘাং তৈ+, সন্দষ্টানি দন্ৈঃ পীড়িতানি 

ওঠপুটানি যেযাং তৈ: শুভৈ; সুন্দরৈঃ, ঝুগুলাভ্যাৎ শিরস্কাণৈরুফীবৈশ্চ সহেতি হৈূণৈশ, 

বক্তৈ বাঁবাশাং ছিক্গৈঃ শিরোভিন বন্গপ। সমরভ্ূমিত সনকীযাত ব্যাপাত ॥৩৬। 
পুগ্ডেতি। পুগুরীকাণাং পদ্মানাং বনানীব, বিধবন্তানি ছিন্নানি ॥৩৭| 

তদনন্তর অঞ্জন বাণবধণ করিতে থা কিয় জলবধণক। [রী মেঘের তায় হইয়| 

উঠিলেন এবং মেঘ যেমন জলবধণ করিয়া পবতগণকে আবৃত করে, সেইরূপ 

অজ্জুন বাঁণবর্ষণ করিয়া বিপক্ষগণকে আবৃত করিলেন ॥৩৩। 

তৎপরে সেই রথীরা সকলেও তরান্বিত হইয়। শিক্ষিতহস্ত এন্দ্রজালিকগণের 

হ্তায় বাণজালদ্বার। কু্ণ ও অজ্জনকে আবৃত করিয়। ফেলিলেন ॥৩৪। 

তখন বিপক্ষের! যুদ্ধে বারণ করিতে লাগিল বলিয়া মহ[বাহু অজ্জ্বন ক্রুদ্ধ 

হইয়া বাণদ্বারা সেই বিপক্ষ রখিগণের দেহ হইতে মস্তক অপহরণ করিতে 

ল(গিলেন ॥৩৫। 

কুণ্ডল ও উষ্ধীষযুক্ত সুন্দর সুন্দর মুখ পতিত হইয়া সমরভূমি ব্যাপ্ত করিয়। 

ফেলিল; তখন সে মুখগুলির নয়ন সকল ঘুরিতেছিল এবং তাহা দন্তদ্ধার! 
ওষ্ঠপুট দংশন করিতে ছিল ॥৩৬| 

ছিন্ন পদ্মসমূহের স্ায় যোদ্ধাদের বদন সকল সমস্ত দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়৷ 

প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৩৭| 

(৩৪)...তত্র কৃফ্ণধনপ্য়ৌব| নি। 



পর্ববণি ষট সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৩১ 
তপনীয়তনুত্রাণাঁঃ সংপিক্তা রুধিরেণ চ | 
₹সক্তা ইব দৃশ্যান্তে মেঘসংঘাঃ সবিদ্যুতঃ ॥৩৮। 

শিরসাং পততাং রাজন্! শো হভৃদ্ম্থধ(তলে। 
কালেন পরিপক্কানাং তালানাং পততাঁমিব ॥৩১| 
ততঃ কবন্ধং কিঞ্চিভি, ধনুরালম্ব্য তিষ্ঠতি। 
কিঞ্চিৎ খড়গং বিনিষ্কৃধ্য ভূজেনোগ্ম্য তিষ্ঠতি ॥৪০। 
পতিতানি ন জানন্তি শিরাংপি পুরুষর্ষভাঃ। 
অনুযমাণা? সংগ্রামে কৌন্তেয়ং জয়গৃদ্ধিনঃ ॥৪১। 
হযানামুভমাসৈশ্চ হস্তিহস্তৈশ্চ মেদিনী। 
বাহুভিশ্চ শিরোভিশ্চ বারাণাং সমকীর্য্যত ॥৪২। 

ভারতকৌমুদী 
তপেভি । ভপনীযানাং স্বণানাং তন্তনাথানি বম্মাণি যেযাং তে । অংক লগ্নাঃ ॥৩৮। 

শিবসামিতি । তালনাৎ তদাথাফলানাম্ ॥৩৯| 

তত ইতি! কবন্ধং মস্তকহীনং শরীরং কত । কিঞিদপবমূ। উদ্যন্য উত্তোলা ॥৪০| 

পতিতানীতি। ন জানন্থি দ্ুতচ্ছেদাহ। পুকষমভাঁঃ কৌব্বপক্ষীযাঁঃ। অমুযমাণ। 

অসহমানাত কৌন্ছেষমঞ্জরনম্। জর়গৃদ্ধিনো জমাভিলাবিবঃ ॥৪১। 

হয়ানামিতি। উত্তমাঙ্গৈঃ শিবোভিঃ, হস্থিনাং ভ্গৈঃ শ্ব্তাভিঃ ॥৪২। 

ক এ মি 

সব্ণবন্মযুক্ত, রুধিরসিক্ত ও পরস্পরসংসক্ত দেহ সকল, বিছ্যাদ্যুক্ত মেঘ- 

সমূহের হ্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥৩৮। 
রাজা! ভূতলে কালপকু তাল পতিত হইব(র সময়ে যেমন শব্দ হয়, বীর- 

গণের মস্তক পতিত হইবাঁর সময়েও সেইরূপ শব্দ হইতে থাকিল ॥৩৯। 

তখন কোন কোন কবন্ধ (মন্তকবিহীন শরীর) ধন্থু লইয়| দর লাগিল; 

আবার কোন কোন কবন্ধ হস্তদ্বারা নি্ষাশনপুর্বক তরবারি তুলিয়। দাড়াইতে 

থাকিল ॥৪০॥ 

জয়াভিলাষী এবং অজ্ভনের গৌরবাসহিফণ পুরুষশ্রে্েরা নিজেদের মস্তক যে 

পতিত হইয়া গেল, তাহ! জানিতে পারিলেন না ॥৪১। 

ক্রমে অশ্বগণের মস্তক, হস্তিগণের শুগু এবং বীরগণের বা ও মস্তক গতিত 

হইয় হইয় | সমরভূমি ব্যাপ্ত করিয়া! ফেলিল ॥১২॥ 

(৩৮) বরণচিতরাভরণাঃ সংসক্তা...নি। (৪০) কবন্ধ উখিতঃ কশ্চিদিশার) মরা 

ধন্ুঃ' নি। 



৬৩২ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

অয়ং পার্থ কুতঃ পার্থ এষ পার্থ ইতি প্রভো ! | 

তব সৈন্যেবু যোধানাং পার্থভূতমিবাঁভবহ ॥৪৩॥ 

অন্যো হ্যমপি চাজদ্ব রাত্বা রঃ পচাপরে। 

পার্ঘভূতমমন্যন্ত জগৎ কালেন মোহিতাঃ ॥88| 

নিষ্টনন্তঃ সরুধির! বিসংজ্ঞ। গঢবেদনাঠ। 
শয়ন! বহবে। বীর; কীর্ত়্তঃ স্ববান্ধবাঁন্ ॥8৫| 

সভিন্দিপালাঃ সপ্রাসাঃ 5 ্রিপরশ্বধাঃ | 

সনিরু্যহাঃ সনিস্ত্িশাঃ সশরাদনতোমরা? ॥৪৬। 
সবাণবন্মীভরণাঃ সাঙ্গদাঃ সগদা রণে। 

মহাভূজগসক্কীশা বাহবঃ পরিঘোপমাঃ ॥৪৭। 

উদ্দেষটন্তি বিচেষ্টন্তি সংবে্টন্তি চ সর্ববশঃ 
বেগং কুর্ববন্তি সংরন্ধা নিকৃভাঁঙ পরমেষুভিঃ ॥৪৮। রী [যকম্) 

ভারতকৌমুদী 
অন্মিতি। কঃ কু । হে প্রভে।। রাজন্!। পার্থভূতমিবা ভব রণাঙ্গনম্ ॥9৩1 

অন্োন্যমিতি। তাদুশপাতে হেতুনাহ পার্থেতি। অগগ্তশ্থ তব যোদ্ধার; ॥৪9| 

নিষ্টনন্ত ইতি। নিষ্টনঞ্ত আত্নাদ" কুবাণা; কীর্তন্তশ্চানমিতি নেষঃ 1৪৫1 

সেতি। ভিন্দিপালাদীনি তদানীন্ুনান্থত্মাণি। সার্গদাঃ সকেমুবাঃ | উদ্েষটন্থি উদ্ধং 

বেষ্ট্ছে ল্য) বিচেুন্তি স্পনদন্থে স্ম, সংবেষ্টগ্থি পার্শে বেছে স্ম। পংরন্ধাঃ সোছামাত নিক্ষ্- 

ন্ছিম্াঃ পরমেষুিত পার্থস্তোন্তমবাণৈঃ | সর্বত্াতীতসামীপ্যে বন্তমান! ॥৪৬--৪৮। 

রাজা! এই অঞ্জন একাথায় অর্জুন এই অঙ্জন এইরূপ বলিতে 

থাকায় আপনার সৈন্যের মধ্যে যোদ্ধাদের নিকটে যেন সমগ্র সমরমিটাই 

অজ্জনমধ়ু হইয়া গেল ॥8৩। 

আপনার সৈন্যরা কালকর্তৃক মোহিত হইয়া! জগংটাকেই যেন অজ্জনময় 

বলিয়। মনে করিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা পরস্পর আঘাত করিতে 

ল।গিল এবং অন্য কতকগুলি সৈম্ত আপনাদের শরীরেই আঘাত করিয়! 

ফেলিল ॥8॥ 

অনেকে রক্তাক্তদেহ, বু বীর চৈতন্যবিহীন এবং অন্যান্য যোদ্ধা দারুণ 

ব্দনাযু গীড়িত ও ভূতলপতিত হইয়! আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং আপন 

আপন বন্ধুদিগকে ডাকিতে থাকিল ॥৪৫1 

ভিন্দিপাল, প্রাস, শক্তি, খষ্টি, পরশু, হস্তিদন্ত, তরবারি, ধনু, তোমর, 

(৪ ৪). 'জনাঃ কালেন মোহিতাঃ টা 
৮১7 শি শী ও ৮ পিপল শীীশীপাদি শী শী এ 



পর্ববণি ষট সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | ৬৩৩ 

যে! ঘঃ স্ম সমরে পার্থং প্রতি সংরভতে নর । 

তন্ত তশ্টাস্তকে! বাণ? শরীরমুপসর্পতি ॥৪৯॥ 

নৃত্যুতে! রথমা্েু ধনুর্ব্যায়চ্ছতত্তথা | 

ন কশ্চিভত্র পার্থস্য দদৃশেহত্তরমণুপি ॥৫০। 

যততস্ত যতমানস্থ ক্ষিপ্রং বিক্ষিপতঃ শরান্। 
লীঘবাঁৎ পারুপুত্রস্ত ব্যন্ময়ন্রপরে জনা ॥৫১॥ 

হস্তিনং হস্তিযন্তারমশ্বমাশ্থিকমেব চ। 

অভিনহ ফান্তুনো বাঁদৈ রখিনঞ্চ সসারথিম্ ॥৫২॥ 

আবর্ভমানমা বৃক্তং যুধ্যমানঞ্চ পাগুবঃ। 

প্রমুখে তিষ্ঠমানঞ্চ ন কঞ্চিন্ন নিহন্তি সঃ ॥৫৩| 

ভারতকৌমুদী 

মইতি। সংরভতে যো মারভতে স্ম। বাণ: পার্থন্ত ॥১৯| 

নৃত্যত ইতি। ব্যাযচ্ছতঃ অবিরতমাকর্ষত: | অস্থরৎ প্রহারাবকাশম্, অপু, অল্লম॥৫। 

যন্তস্তেতি। যত্তশ্ত জঘায় প্রাক কতমন্রলা, তদানীং জমার মৃতমানস্ত ॥৫১। 

হস্তিনমিতি | হস্থিনে। বন্তাবং চালকম্, আশ্বিকমস্ববোহিণমূ। ফান্ুনোহজ্নত 103 

বাণ ও গদাযুক্ত এবং বম্ম, কেযুর ও অন্যান্য অলঙ্ক(রসমন্বিত মহাসপতুল্য বৃহৎ 

ও পরিঘতুল্য স্থুল বাহু সকল অঞ্জনের উত্তম বাঁণসমূহে ছিন্ন হইয়াও 

উদ্ভমের সহিত উদ্ধে ও পার্থ বেষ্টন, স্পন্দন এবং বেগপ্রকাশ করিতে 

লাগিল ॥৪৬--৪৮। 

যে যে মানুষ সমরাঙ্গনে অজ্জীনের দিকে যাইয়া যুদ্ধ আরস্ত করিতে লাগিল, 

সেই সেই মানুষের শরীরেই অজ্জ্রনের বাণ যাইয়। যমের ন্যায় প্রবেশ করিতে 

থাকিল ॥৪৯। 

অর্জন যখন রথপথে অনবরভ নৃত্য ও ধঙ্গ আকষণ করিতেছিলেন, তখন 

কোন ব্যক্তিই তাহাকে প্রহার করিবার অল্প অবকাশ দেখিতে পায় নাই ॥৫5॥ 

অর্জন পূর্ব্বে যখন জয়ের জন্য যঃ করিয়ছিলেন, তখন যে য় কগিতে- 

ছিলেন এবং দ্রুত যে বাণক্ষেপ করিতেছিলেন। তন্তংকালে ভাঙার ক্ষিপ্রকারিত 

দেখিয়। অন্তান্ত লোকের! বিন্ময়াপন্ন হইতে লাগিল ॥৫১॥ 

অর্জন বাণদ্বারা হস্তী, হস্তিচালক, অশ্ব, অশ্বারে [ভী, সারগি ও রথীকে 

বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন ॥৫২॥ 

(৪৯).-প্রতি সঞ্চরতে নরনি 
| (৫১) যততস্ত ঘটখানন্ত “মস্ত পরে ছন৭। 

নি। (৫২)...রখেন চ সসারখিম্বপি। (৫27 ন কিকিন হিনগ্টি সপি বঙ্গ বর্দী। 

৮০ 



৬৩৪ মহাভারতে দ্রোণ__- 

যথোদয়ন্ বৈ গগনে মূর্য্যো হন্তি ম হতমঃ। 
তথাজ্জবনে। গজানীকমবধীৎ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥৫৪॥ 

হস্তিভিঃ পতিতৈভি ন্ৈশতব সৈন্যমদৃশ্যত | 
অন্তকালে থা ভূমিবিনিকীর্ণা মহীধরৈঃ ॥৫৫॥ 
বথা মধ্যন্দিনে সৃষ্্ে। ছুপ্প্রেক্ষ্যঃ প্রাণিভিঃ সদা । 
তথ। ধনগ্জয়ঃ ত্রুদ্ধো ছুপ্পেক্ষ্যো যুধি শক্তভিঃ ॥৫৬॥ 
তথা তব পুত্রস্ত সৈন্যং যুধি পরন্তপ ! | 
প্রভগ্রং দ্রুতমাবিগ্রমতীব শরগীড়িতম্ ॥৫৭॥ 

মারুতেনের মহত। মেঘানীকং ব্যপী্ধ্যত | 
প্রকাল্যমানং তৎ সৈন্যং নাশকৎ গ্রতিবীক্ষিতুম্ ॥৫৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
আবন্তেতি। আবন্তমাননাগচ্ছন্তম্, আবৃত্তং পৃমাগতম্। প্রমুখে সন্মুথে ॥৫৩। 

যথেতি। ম্হদ্গঢম, তমোহন্ষকারম্। কক্কপত্রিভির্বাণৈঃ ।৫9| 

হঞ্তিভিরিতি। হিন্ৈরজ্ৰনবাণবিদারিতৈঃ । অন্থকালে প্রলঘকালে 1৫41 

যথেতি। দিনন্য মন্যমিতি মণ্যন্দিনং তন্মিন্ “ধেহ্থনডুহাদঘণ্ঠ” ইতি শিপাত; ॥৫৬| 

তদিতি। পুত্রস্ত ছুন্ধর্নণন্ত | প্রভগ্রং বিশ্লিইম্ দ্রুতমপ তম, আবিপ্নত ভীতঞ্চা ভবহ ॥৫৭| 

মারতেনেতি। মেঘানামনীকৎ সমূহঃ । প্রকাল্যমানমজ্জনেন মন্দামানম্ ॥৫৮| 

পুর্ব যে সম্মুখে আসিয়ছিল, তখন যে সম্মুখে আদিতেছিল, যে যুদ্ধ 

করিতেছিল এবং ঘে সম্মুখে রহিয়াছিল, তাহাদের কাহাকেও যে অজ্জ্বন বধ 

করেন নাই এমন নহে ॥৫৩॥ 

নর্ধ্য আকাশে উদিত হইয়া যেমন গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তেমন 
অজ্জুন বাণদ্বার! বিপক্ষের হস্তিসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥৫৪ 

প্রলয়কালে মহাবায়ুর তাড়নে নিপতিত পর্বতসমূহ যেমন পৃথিবীকে ব্যাপ্ত 

করে, সেইরূপ অজ্জুনের বাণে বিদীর্ণ ও নিপতিত হস্তিসমূহ আপনার সৈন্য 
ব্যাপ্ত করিতে লাগিল-দেখা গেল ॥৫৫॥ 

মধ্যাহ্ুকালের স্র্য্য যেমন সর্বদাই প্রাণিগণের ছৃপ্সরেক্ষ্য, তেমন তংকালে 

রুদ্ধ অর্জুন যুদ্ধে শক্রগণের ছুত্রক্ষ্য হইয়া পড়িলেন ॥৫৬| 

পরন্তপ রাজা ! ক্রমে আপনার পুত্র ছুন্মর্ষণের সেই সৈন্য যুদ্ধে অর্জুনের 

বাঁণে অত্যন্তগীড়িত হইয়া ভীত, বিশ্রিষ্ট ও অপস্থত হইতে লাগিল ॥৫৭। 

.. (৫৫)-ব্যবকীর্ণা-.বা নি। (৫০)...মেঘানীকং বিদীর্ঘযতে ..পি---মেঘানীকং বিদ্াধ্যতে 

'" বঙ্গ বদ্ধ। 



পর্ববণি ষট সগুতিতমো হধ্যায়ঃ। ৬৩৫ 
প্রতে দৈশ্চাপকোটাভিু ্কারৈঃ সাধৃবাহিতৈঃ | 
কশাপাঞ্চভিঘাতৈশ্চ বাগ্ভিরুগ্রাভিরেব চ। 
চোদয়ত্তে হয়ত, ং পলায়ন্তে স্ম তাবকাঃ ॥৫৯ ১ 
সাঁদিনো রথি ধনশ্ঠৈৰ পততয়শ্চার্জনাদ্দিতীঃ 
পাচ ষ্টান্কুশৈ লাজ |৬০। 
শরৈ? সম্মোহিতাশ্চান্যে তমেবাভিমুখ যযুঃ | 
তব যোধা হতোৎসাহ বিভ্রীস্তমনসন্তদ। ॥৬১।॥ 

ইতি ভ্ীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াপিক্যাং দেণপব্ি 
জয়দ্রথবধে দুম্মর্ণপরাজয়ে যট্সগুতিতমো হধ্যা য় ॥০॥ & 

_ ভারতকৌযুদী 
প্রেতি। গ্রতোদৈঃ স্বলাগভা৬নদটৈ, চাপকোটাতিঃ পরটগর, সাধুখাঠিতৈঃ মখাক 

সঞ্চালনৈ: | কণ। সুষ্মাগ্র দিদির পাদপশ্চান্ডগণ্চ ওযোরভিদাতৈন্। যটপাদে। 
হয শ্োকত |৫ন| 

সাধিন ইতি। সাদিশখে। গজারোহিণঃ। পলায়ন্থে ম্মেতাইবু্ডিঃ ॥৬০। 

শরৈরিভি। তমজ্জনমের মম্মোভিতধাহ। বিভ্রান্থমনসো বিলি তচিঞাঃ ॥৬১ 

ইতি মহামহোপাধায় ভারতাডাদা-শ্রহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ৬টাচাধাবিবচিভযাত মঠ ভাবত, 

টাকাঘা ৬|রত কৌনুদীমমাখ্যায়া, দ্রোণপর্বণি জধদখবধে মঠসপতিতমোহবা]ঘ|০| 

ভারতভাবদীপঃ 

সঞ্চাপিতিঃ ॥২৮-3৫॥ নিবু।টে। যুপিক। ॥3৬_৪৮। প্রতিস'রভতে গ্রতাদগঞ্ছতি 0১১--৫০। 

মভ্ম্ত অবহিতন্ত ॥৫১-৫৬| আত বি্রতম্ঠ আবিগ্রং ভীতম্ ৫৭ ৫৮॥ সাধবাঠি১ 2 

ব্যাপাবিতৈঃ ॥৫৯--৬১| 

ইতি দ্োণপর্বণি নৈলকষ্ীয়ে ভারত ভাবদীপে যট্পৃতিতগোহবা।ধত ॥৭% 

তখন মেঘসমূহ যেমন মহাবায়ুর বেগে বিদীর্ণ হইয়া যায়, তেমন সেই সৈথ 

অজ্ঞনের বাঁণে বিদীর্ণ হইয়া গেল। স্মৃতরাং অজ্জনগা়িত সেই সৈন্য অঙ্গনের 

প্রতি ৃষ্টিপ। [তও করিতে রি না ॥৫॥ 

পরে তাড়নদণ্ড, ধনুর অগ্রদেশ, হুঙ্কার, সমাক্ চালন এবং কশা ৪ চরণ- 

তাড়ন, আর উগ্র বাকাদ্ধারা সত্বর অশ্বগুলিকে চালাইতে থাকিয়া আপনার 

অশ্ব।রোহী সৈন্যের পলায়ন করিতে থকিল ॥৫৯। 

গজারোহী সৈন্যের চরণা স্ৃষ্ঠ ও অস্কুশদ্বারা। হস্তিগণকে চালাইতে থ।কিয়া 

পলায়ন করিতে লাগিল এবং রথী ও পদাতিরাও পলাইতে থাকিল ॥৬৭। 

* *.সপ্তাশীভিতমোহগাঞ; বন বর্দ। “২ একোননবতিতযোইদার? ব। বা পি। 



সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যাঁয়ঃ। 
৫ 

ধুতরা উবাচ। 
ত্মিন্ প্রভগ্নে সৈন্যাগ্রে বধ্যমানে কিরীটিনা। 
কে নু তত্র রণে বীরা? প্রত্যুদীযুর্ধনঞ্জয়ম্ ॥১॥ 
আহোস্বিচ্ছকটব্যুহং প্রবিষ্ট৷ মোঘনিশ্চয়াঃ। 
দ্রোণমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি প্রাকারমকুতোভয়াঃ ॥২॥ 

সপ্তায় উবাচ । 
তথাজ্ছুনেন সংভগ্নে তন্মিংস্তব বলেহনঘ !। 
হতবীরে হতোৎসাহে পলায়নকৃতক্ষণে ॥৩| 

শাকশাসনিনীভীক্ষং বধ্যমানে শরোভিমৈঃ | 
ন তত্র কশ্চিৎ সংগ্রামে শশাকার্জুনমীক্ষিতুম্ ॥৪॥ (বুখ্মকম্) 

ভাঁরতকৌমুদী 

তশ্িক্লিতি। বীরাঃ কুরুপক্ষীয়ান গ্রতাদীযুঃ প্রতি গে: ॥১। 
আহোম্বিধিতি। মোথনিশ্চয়। বাথকানাঃ | 'প্রাকারং তন্ত পাম্॥২| 
তথেতি। পলায়নে কতঃ ক্ণোহবনরো যেন তম্মিন্ পাকশাসনিন] ইন্পুত্রেণাজ্ছবনেন 

অভীক্ষমবিরতম্ ॥৩--৪। 
? 

আর অজ্জরনের বাণ।ঘাতে হভোৎসাহ, বিচলিতচিত্ত ও সম্মোহিত আপনার 
অন্য সৈন্যের! অজ্জুনের দিকেই চলিল' ॥৬১॥ 

৩ ০--৮ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_সঞ্জয়! অজ্জুন সেই সৈন্যের সম্মুখভাগ বধ করিতে 
থাকায় তাহা ভগ্ন হইলে, সেই যুদ্ধে কোন বীরেরা অজুরনের অভিমুখে 
গেলেন ? ॥১॥ 

ন1_ তাহারা ব্যর্থকাম হইয়া শকটবাহে প্রবেশ করিয়া প্রাচীরতুল্য 
প্রোণকে অবলম্বনপুর্বক অকুতে।ভয়ে রহিলেন ? ॥২॥ 

সঞ্জয় বলিলেন_-“নম্পাপ রাজা! অজু সেইভাবে আপনার সৈন্তের 
বীরগণকে নিহত, হতোৎসাহ ও ভগ্ন করিয়া দিলে, তাহারা পলায়ন করিতে 
:(১-৯গ্ে তু'শবদ্ধী। (২)--তিষ্টস্কঃ প্রাকারমক্ুতোভঘম্__পি বা বদ্ধ। 



সগ্তসপ্ততিতমে হধ্যায়ত | 

তিতস্তব স্থতে। রাজন্! দৃষ্টা। সৈন্যং তথাগতম্। 

ছুঃশীসনো ভৃশং ভ্ুদ্ধো বুদ্ধায়াজ্জুনমভ্যয়াৎ ॥৫। 
স কাঞ্চনবিচিত্রেণ কবচেন মমারৃতঃ | 

জাম্মুনদশিরস্ত্াণঃ শুরস্তীব্রপরা ক্রম? ॥৬। 
নাগানীকেন মহতা। গ্রসন্নিব মহীমিমাম্। 

দুঃশীসনো মহারাজ ! সব্যসাচিনমাবৃণোৎ ॥৭॥ (যুগ্কম্) 

হ্রাদেন গজঘন্টানাং শঙ্কানাং নিনদেন চ। 

জ্যাক্ষেপনিনদৈশ্চৈব বিরাবেণ চ দন্তিনাঘ্ ॥৮| 

ভূদিশশ্চান্তরীক্ষ্চ শব্দেনাসীৎ সম।রৃতষ্। 

স মুহূর্তঃ প্রতিভয়ে। দারুণ? মমপদ্যত ॥৯॥ (ঘুগাকঘ্) 

তান্ দৃষ্টপততস্ত,পমন্কুশৈরভিচোদিতান্ | 

ব্যালম্হস্তান্ সংরন্ধান্ সপক্ষানিব পর্ববতান্ ॥১০॥ 

সিংহনাদেন মহতা। নরসিংহে। ধনপ্তীয়ঃ | 

গজানীকমমিত্রাণামভিতে। ব্যধমচ্ছরৈ? ॥১১॥ (ঘুখ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। তখাগতৎ ভাদৃগবস্থ প্রভগ্রমিতার্থ; 1৫1 

সইতি। কাঞ্চনস্তেদমিতি কাঞ্চনঞ্চ তদিচিতধেতি তেন আাদনগট থু 

জাঙ্গন্দং শিরপ্রাণং যস্ত সঃ। নাগ 'নীকেন ভকিসৈন্সেন। আবুণোদবেষ্ঠত 1৮7৭ 

হাদেনেতি। জ্যান্গেপনিনদৈঃ এণাকর্মণশনে | শেন কোনাভলেন 0৮ 7৯| 

লাগিলেন; তথাপি অজুনি উত্তম বাণসমৃহপার! অনবরত তাহাদিগকে বধ 

করিতে থাকিলেন। সুতরাং সে যুদ্ধে কোন বাক্তিই অজ্বনের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করিতে পাঁরিল না ॥৩--৪। 

রাজা! তাহার পর আপনার পুত্র ছুঃশাসন সন্মুখসৈন্যের সেইরূপ অবস্থা 
4 

৬৩৭ 

দেখিয়। অত্যন্তক্রদ্ধ হষইয়া যুদ্ধ কনিবাণ জন) অগ্রনের দিকে ধাবিত 

হইলেন ॥৫॥ 

মহারাজ! ন্বর্ণমর় বিচিত্র বন্মথারা অগ্থিতাঘত? সন্তকে স্র্ণকিরাটবারী, 

বীর ও অত্যন্তপরাক্রমশীলী দুঃশামন এই পৃথিবশটাকে গ্রাস করতই যেন 

বিশাল হস্তিসৈত্যদ্বারা অ্ুনকে বেষ্টন কিয়! ফেলিলেন ॥৬৭1 

হস্তিঘন্টার শব্দে, শঙ্ঘের নিনাদে। ধনুষ্ট্ারে হস্তীর বৃংহিভধবনিতে এবং 

মানুষের কোলাহলে ভূমগ্ডল, দিগ্সমগ্ডল € আকাশসওদ ব্যাপু হইয়। গেল। 

নুতরাং সেই সময়টা অতিদারুণ হইয়। পড়িল 0৮-৯। 



৬৩৮ মহীভারতে দ্রোণশ_- 

মহোর্য় ইবোদ্ব,তাঃ শ্বসনেন সমীরিতাঃ। 
ধনগ্ভয়শরোদিগ্লাঃ পলা য়ন্তে। বূর্গজাঃ ॥১২। 

মহোম্মিণমিবোদ্ধ'তং শ্বনেন মহার্ণবমূ। 
কিরীটী তদ্গজানীকং প্রাবিশন্মকরে! ঘথা ॥১৩॥ 

কাষ্ঠাতীত ইবাদিত্যঃ প্রতপন্ যুগসংক্ষয়ে | 
দদৃশে দিক্ষু সর্ববান্থ পার্থ, পরপুরপ্ীয়ঃ ॥১৪॥ 

খুরশব্দেন চাশ্বানং নেমিঘোষেণ তেন চ। 

তেন চোতক্রুষ্উশব্দেন জ্যানিনাদেন তেন চ ॥১৫। 
নাঁনাবাদিত্রশব্দেন পাঞ্চজন্তস্বনেন চ। 

দেবদত্ন্য ঘোষেণ গাণ্ডীবনিনদেন চ ॥১৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
তানিতি। আপতত আগচ্ছতঃ। অভিচোধিতান্ প্রেরিতান্। ব্যালম্বহস্তান্ বিশেষ- 

লগ্বিতশুপ্তান্ সংর্ন্ ত্রুদ্ধান। অভিতঃ সবতঃ) ব্যম২ ব্যনাশয়ও ॥১০ --১১। 

মহোশ্ম ইতি। উদ্ধত| উত্তোলিতাঠ শ্বসনেন বাধুন। ॥১২। 

মহোম্মিবমিতি । মহত্য উন্মরঃ অস্ত সন্টাতি তম্। ভীহ্াদি হাদিন্ ॥১৩| 

কাষ্ঠেতি। কাষ্ঠাৎ গন্ভব্যা দিশমতীত ইতি কীষ্টাত]ভে। বিন্যমং গচ্ছন্লিত্)র্ঃ ॥১৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

তন্মিশিতি ॥১--২॥ পলায়নে কতঃ ক্ষণোঙবসরে] থেন ॥৩-৮॥ প্রতিভয়ে। বিমঃ ॥৯-১৩| 

লম্বিতশুণ্ড ও ক্রুদ্ধ সেই হস্তিগণ অস্কুশপ্রেরিত হইয়া পক্ষযুক্ত পৰতসমূহের 

হ্যায় বেগে আসিতেছে দেখিয়া নরশ্রেষ্ঠ অজ্ন বিশাল সিংহনাদ করিয়। 

বাণসমূহদ্বারা সকল দিকে বিপক্ষের সেই হস্তিসৈন্য বিনাশ করিতে 

লাগিলেন ॥১০--১১॥ 

তখন বায়ুসধশলিত অত্যুচ্চ মহ[তরঙ্গসমূহের ন্যায় সেই হস্তিগণ অজুনের 

শরাঘাতের ভয়ে পলায়ন প্রবৃত্ত হইয়৷ প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥১২॥ 

ক্রমে মকর যেমন বায়ুসঞ্চালিত মহাতরঙ্গঘুক্ত মহাসমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে? 

সেইরূপ অঞ্জন যাইয়। সেই হস্তিসৈম্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥১৩| 

তৎকালে অত্যন্তসন্ভপকারী দ্িগবিলজ্বী প্রলয়কালীন স্ুধ্যের ম্যায় 

বিপক্ষনগরবিজয়ী অজুনি সকল দিকে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥১৪। 

(১২) অয এ্োক: পি বানি নাস্তি। (১৪) খমাশ্রিত ইবাদিত্য:-..নি। 



পর্ববণি সপ্তনপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬৩৯ 

মন্দবেগতরা নাগ! বভবুস্তে বিচেতসঃ। 
শরৈরাশীবিষষ্পর্শৈনিভিন্নাঃ ব্যস চিনা ॥১৭॥ (বিশেষকম্) 
তে গজা বিশিখৈস্তীক্ষেযুধি গাণ্তীবচোদিতৈঃ | 
অনেকশতসাহজৈঃ সর্বাঙ্গেযু সমপিতৈ? ॥১॥ 
আরাবং পরমং কৃত্ব! বধ্যমানাঃ কিরীটিনা। 
নিপেতুরনিশং ভূমে ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥১৯॥ (য্খাকম্) 
অপরে দন্তবেক্টেবু কুন্তেঘু চ কটেযু চ। 

শরৈঃ সমপিতা নাগা ক্রৌঞ্চবদ্যনদন্ মুহুঃ ॥২০। 
গজন্বন্ধগতনাঞ্চ পুরুষাণ।ং কিরীটিন। | 

ছিদ্যান্তে স্মোভমাঙ্গানি ভল্লৈঃ সন্নতপর্ববভিঃ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 

খুরেতি। নেমিঘোষেণ রথচঞ্প্রান্থখনেন, তেন অঙ্গনমন্ঘপ্ধিণ। | উত্র্টাকেন আ।্ব!ন, 

ধ্বণিনা। দেবদত্তশ্য তদখান্াজ্বনশঙ্খগ | মন্দবেগতপ। অলীবাকবেগাও ॥১৫ -১৭। 

তইতি। গাণ্তীবেন চোপিতৈনিশিপৈ: | সমপিতৈঃ প্রবেশিতৈ | অজয় 

পর্ববতাঃ ॥১৮-- ১৯। 

অপর ইতি। দন্তবেষ্টেমু দন্তাবরধেযু। কটেণু গঞ্চেমু। কৌধও পর্দী ॥২০। 

গজেতি। পুরুষাণাং চালকানাং যোধানাঞ্চ । উত্ভমাঙ্গাণি শিবাংসি॥২১ 

অজুরনের অশ্বগণের খুরের শবে, রথচক্রের নির্ধোযে, আহ্বানের উচ্চরবে, 

জ্যানিনাদে, দেবদত্তবশঙ্ঘের ধ্বনিতে ও গাণীব্ধনুর টঙ্কারে এবং নানাব[ছোর 

শব্দে ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যধ্বনিতে বিপক্ষ হস্তিগণের বেগ অতান্ত অল্প হইয়া গেল 

এবং অজুর্নের আশীবিষম্পর্শ বাণসমৃহপ্দারা বিদীর্ণ হইয়া সেই হস্তিগুলি 

অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িতে লাগিল ॥১৫--১৭। 

অজুর্নের গাণ্তীবনিক্ষিপ্ত সববাঙ্গে গ্রবেশিত বহুতর তীক্ষ বাণদাব| আহত 

হইতে থাকিয়া সেই হস্তী সকল গুরুতর চীংকার করিয়া কিয়! ছিন্নপক্ষ পরত- 

সমূহের ম্যায় অনবরত ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥১৮--১৯। 

অপর হস্তিগণ দন্তাবরণে, কুন্তদেশে ও গ্স্থানে অন্ুনের বাণে তাড়িত 

হইয়া ক্রৌঞ্চপক্ষীর স্তায় অনবরত রব করিতে লাগিল ॥৯০| 

অন নতপর্ব্ব ভল্পদ্বারা হস্তিস্বন্স্থিত পুরুষগণেরও মন্তবস্থাশ করিতে 

লাগিলেন ॥২১॥ 
বশ  শিশিশি শশা 

(২১).,ছিদ্ধস্তে চোতমাঙ্গানি'"'ব। নি। 



৬৪০ মহাভারতে দ্রো--- 

সকুগুলানাং পততাং শিরলাং ধরণীতলে। 

পন্মানামিব সংঘাতৈঃ পার্থশ্চক্রে নিবেদন ॥২২॥ 

যন্ত্রব্ধ। বিকবচ! ব্রণার্তা রুধিরোক্ষিতাঃ। 
ভ্রমতস্থ ঘুধি নাগেষু মনুষ্যা বিললন্বিরে ॥২৩॥ 

কেচিদেকেন বাণেন স্ুমুক্তেন পতভ্রিণ। | 

দো ব্রয়শ্চ বিনিভিন্না নিপেতুর্ধরণীতলে ॥২৪॥ 
অতিবিদ্ধাশ্চ নারা চৈ্বমন্তে। রুধিরং ঘুখেঃ | 
সারোহা। ন্যপতন্ ভূমৌ জ্রমবন্ত ইবাচলাঃ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 
সেতি। সংঘাতৈঃ সমূহৈঃ। নিবেদনং ধরণ) পৃজোপহারাপবমিব ॥২২। 

যন্ত্রেতি। যন্ত্বদ্ধ। গপু্স্থযস্থবজ্জুল্যতপাদাঃ। নাগেষু হস্ডিযু ॥২৩। 

কেচিদিতি। সমস্থব্রপাতেন স্থিত। ইতি ভাবঃ | পতভ্রিন। কম্কপক্ষযুক্তেন ॥২৪॥ 
অতীতি। সারোহ। আরোহিসহিতাঃ ৷ সারোহ্বসাদৃশ্টার্থ, ক্রমবন্ত ইত্যুক্তম্ 1২০. 

ভারতভাবদীপঃ 

কাষ্ঠাতীতা অতিক্রাস্তা ইন্দ্র যেন ॥১৪--১৯॥ দগ্তবেষ্টেযু দন্তমূলেঘু, কটেষু কটিযু ॥১০_-২১| 
নিবেদনমুপহারম্ ॥২২। যন্তবদ্ধ! যন্ৈরাপিখিতাঃ ॥২৩--৩৫॥ 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকণীয়ে ভারতগাবদীপে নপ্তসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৭৭ 

কুগুলযুক্ত মস্তক সকল পদ্দের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সুতরাং 

অর্জন যেন সেগুলিদ্বারা ভূমিদেবীর পুজার উপহার নিবেদন করিতে লাগি- 

লেন ॥২১॥ 

হস্তিগণ রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলে, সেগুলির পৃষ্ঠবন্তি-যন্ত-স্থিত, 
কবচশুন্য, ক্ষতগীড়িত ও রুধিরসিক্ত মন্ুষ্যগণ ঝুলিতে থাকিল ॥২৩| 

সম্যক নিক্ষিপ্ত ও কম্কপক্ষযুক্ত অুনের এক একট! বাণে বিদীর্ণ হইয়া ছুই 

জন ও তিন জন করিয়া কতকগুলি লোক ভূঁতলে পতিত হইল ॥২৪॥ 

কতকগুলি হস্তী অজুনের নারাচে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া মুখ দিয়া রক্ত বমন 
করিতে থাকিয়! বৃক্ষসমন্থিত পর্ববতসমূহের হ্যায় আরোহীদের সহিত ভূতলে 
0 হইল ॥২৫। 

(২৪)..ন্যুক্তেন পতভ্রি। বা শি। (২৫) অপরে মদপংরন্ধ। মাতঙ্গাঃ 

পর্বতোপমাঃ.'নি। ৰ ৮৯1 












